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  2صفحه: 

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  شده انیچه بادِ صرصرست از آسمان پو نیا
  مست و سرگردان شده یاز و هزاران کشت صد

  
  ز باد کشت ۀز باد و غرق مخَلِص کشت

  شده جانیدست و هم بِدو ببِدو زنده شُ  هم
  

  چون نََفس در امرِ تو زدانیباد اندر امرِ 
  خوان شدهه، وز تو مدحتامرِ تو دشنام گشت ز

  
 حرودان ریتقد ۀبادها را مختلف از م  

  شده رانیصبا معمور عالَم، با وبا و از
  

  مروحه پنهان مدار ،ینمود رب ایباد را 
  پاکان شده ۀنیچراغ س دنید مروحه

  
  پرستصورت نیقیاو سبب، باشد  ندیهرکه ب

  دهش داناو مسبِب نوِر معن ندیب وآنکه
  

  ییَشبه یِاهل صورت جان دهند از آرزو
  درها ارزان شده اهل بحرِ معن شِیپ

  
  َندک  شانیا زهشد مقَلّد خاِک مردان، َنقل

  شده شانیا ریز رِیآن دگر خاموش کرده، ز و
  

  دیِبچقُراضه م نده،یچشم بر ره داشت پو
  کنون در کان شده نیه را بر نیچُقراضه آن
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  3صفحه: 

  
  شیخو مانِ یبر ا میادر بر بچه، لَرزچو مهم
  شده؟ مانیسر اسربه فِیچه لرزد آن ظر از

  
  یدر غم سرلشر یگدازم چو ماههم

  سلطان شده حَشمیب ،یچون آفتاب نمتیب
  

  دود برهان است بر آتش؟ خَمش ییچند گو
  دود آتش گشته و برهان شده یب نمتیب

  
  بو ن،وایچند گشت و چند گردد بر سرت ک

  شده وانیبر سرِ ک حایهمچون مس نمتیب
  

  اریو آن ب اریب نیز من که ا جوبهینص یا
  و آن و آن و آن شده نیرسته از نمتیب

  
  ارگویمستِ معربِد ناطق بس یبس کن ا

  شده زانیمۀچون کف انیخاموشِ گو نمتیب
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  4صفحه: 

  کنم. شمس موالنا شروع م وانیاز د ٢٣٧٠برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  سالم و احوالپرس با

  شده انیچه بادِ صرصرست از آسمان پو نیا
  مست و سرگردان شده یاز و هزاران کشت صد

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 گذارد،ما اثر م یکه رو عامل ی شان،یقول اباز هم به یآب ی ای شانیقول ابه یباد یکه  ندیبموالنا م پس

و منظور از بادِ صرصر، باِد تُند است.  وزدطرف ما مبرخاسته و به عنیشده است  انیخدا پو ای از طرف زندگ

شده است، شروع شده است و همۀ جهاِن وجود از  انیپو عنیشده  انی. پومیباد هست نیما در معرض ا عنی

با آن برخورد بنيم،  یجورما چه کهنیاد بسته به اب نیکه ا دیبو خواهدو م میباد هست نیجمله ما در معرض ا

  مخرب دارد. ایما اثرِ سازنده  یرو

و اين تمثيل را  ییتای یایدر یدر رو میهست کشت یها. پس هر كدام از ما انسان عنی »هزاران کشت صد«

  خواند: می. امروز خواهییتایپهناورِ  یِایدر یاست رو که انسان مثل کشت آوردهم م رید یموالنا در جا

  َتن رفته به خواب تو در کشت یا
  نگر در آبِ آب یدیرا د آب

  )١٢٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی،مثنوی(مولو

وزان است و دائمًا  که از طرف زندگ یباد تند نیکه ا دیاکه شما تا حاال از خودتان سؤال کرده دیگوم پس

است که توجه  نیو منظورش ا دیآنم رونیباال، از ب دیآاعماق وجود ما مباد از  نیاست؟ ا یچه باد نیا وزد،م

 نیبله ا کند،م نییرا تع یلحظه است که اتفاقِ بعد نیکه اتفاقِ ا ستین یطورنیا عنینکنيم به باِد حوادث. 

در رها  راتییتغ نیا ریاست و مس »شودبشو و م« عنیقول خودش، فَکان است بهباد است، که در واقع باد کن

  کار را بند. نیا خواهدباد اول م نیو زنده شدن به او است. ا ذهنشدن ما از من

 صد هزاران کشت«. پس دهدم معن تیب نیا م،یدهدائماً نشان م تانیکه برا ییهاشل نیبا هم نیبنابرا پس

اند، به اند، خوشبخت شدهاند، شاد شدههمست شد هاکشت نیاز ا یتعداد يعن» مست و سرگردان شده یاز و

 یدر فکرها و دردها اند،دهیو دور خودشان چرخ نداهم راه خودشان را گم کرده یاعدّه یاند، زنده شده زندگ

نشدند.  میبودند که تسل کسان هانیبنند و ا داینتوانستند راه را پ عنیشدند  سرگردان خودشان گم شدند.

 نیاتفاق ا رشیپذ م،یحالت تسل نیکه ا دینیبشدند و م میلحظه تسل نیشدند، آمدند در ا که مست ییهاآن

 احساس و میو عمل کن مینباد را بينيم و مطابق آن فکر ک نیو ا میبشو ما از جنس زندگ شودلحظه، که سبب م

لحظه است،  نیاتفاق ا رشیهم پذ میتسل انسان. دارد در زندگ نقش اساس یو تسليم  وزددائمًا م میبن

  .میانجام بده دیو شرط ما با دیلحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که بدون ق نیا
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  5صفحه: 

حوادث  نیکه ا یباد نیجواب بدهد، که ا دیخودش جواب بده، خودش هم با یبرا دیبا سؤال را هرکس نیا پس

است؟ عوامل  رونیبادِ حوادِث ب ایاد است؟ آلحظه را، کدام ب نیباخَص اتفاق ا آورد،وجود ممن به یرا برا

 نیکه در ا که کار قضا است و هر اتفاق دیبو خواهدنه کار خداست، کار قضاست؟ موالنا م ایاست  رونیب

در  نیکند به خودش. بنابرا داریباد، که ما را ب نیهم قیاز طر خوِد زندگ لۀیوسشده به طراح افتدلحظه م

است واقعاً محتاج  انوسیکه در وسط اق یااست، کشت اش کامال با معنو تشبيه میقضاوت کن دیمقابلش نبا

 یاز و که صد هزاران کشت دیگوم نیهم یکند. برا داینجات پ بوزد که کشت دیبه باد است و باِد مساعد با

  غرق بند.  را ممن است سرگردان شدند. اگر بادِ مخالف بوزد و طوفان بشود، کشت ایمست 

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره

  

  ها)(دایره همانیدگ ١شل شماره

  

  (دایره عدم) ٢شل شماره
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  6صفحه: 

جهان از  نیاست که ما قبل از ورود به ا ایکامال گو(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهها شل نیهم نیپس بنابرا

 و آن موقع ما مقاومت میابادِ صرصر بوده نیض همدر معر شهیمركزمان عدم است و هم م،یهست وندجنس خدا

 ییچيزها مانیفکرها لهیوس، بهها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میشوجهان م نیوارد ا وقت . ولمیکردنم

و  تیهو سِ ح کهنیمحض او به میکنم قیتزر تیها حسِ هوو به آن میکنما مهم هستند، تجسم م یرا که برا

را از دست  هیاول دِ یما آن د ریما، د دید نکیع شوندمركز ما و م شوندها مآن م،یکنم قیها تزربه آن وجود

  .میدهم

فکر  ایآ دیدار ذهنحالت که شما من نیکه در ا کندسؤال م دیگوم د،یگواز ما موالنا م به همچون حالت اآلن

اتفاقات است که  نیا قتاًیحق د،ینیبلحظه را م نیو اتفاق ا دیاکرده دایکه پ جسم یاریهش نیکه با ا دیاکرده

 دیآور مکه از آن ینه، آن باد ای شود،م دهید یطورنیاچون در ذهن  آورند؟وجود مرا به یاتفاقات بعد

سلسلۀ اتفاقات،  نظر ما است کهاست، گرچه که به یورکه نه، بادِ آن دیبو خواهدم آورد؟اتفاقات را بوجود م

 غلط دید نیکار و ا نیمسلسل و ا طورنیهم شود،م ریاتفاق د یاتفاق سببِ  ی افتند،پشتِ سِر هم م

  .ستین یطورنیاست، ا

با همۀ  م؟یکرد دایپ یجورچه م،یکرد دایپ ذهنمن یکه ما  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره جانیا در پس

 دنیها، اصطالحاً همانبرحسب آن دنیو د ذهن یکردن به واحدها قیتزر تیحس هو نیو ا میدش دهیهمان هانیا

 دایپ مجس یاریهش . وقتمیکنم دایپ جسم یاریموجِب آن ما هشکه به شودم دهینام یماد یزهایبا چ

خودمان را جسم تصور  و حتّ  مینیبها را ماصل خودمان، جسم عنی ،زندگ یجالحظه به نیدر ا م،یکنم

  .شودم غلط دِ ید دمانیو د میکنهم منعکس م ذهن یِو خدا میکنتصور م ذهنکه همان من میکنم

 انیآسمان، از طرف خدا، پو ،است که از طرف زندگ یکه اين چه باد دیگوم کند،همان شخص سؤال م از

که فقط  کندثانياً فکر م ند،یباد را بب توانداوال نم ،ندیبکه فقط جسم را م آدم نیچن ی یشده است و برا

 میرا درست دقت كنيم، خواه تیب نیاگر ا . ولآورندوجود مرا به یاست که اتفاقات بعد جهاننیاتفاقات ا

  .کندما را دگرگون م است که زندگ یوربادِ صرصر و بادِ تند آن نیکه ا دیبو خواهدکه م دید

(دایره  ٢[شل شماره میدر اطرافش فضا باز کن دهدلحظه را که ذهنمان نشان م نیاتفاق ا میابیاگر ما ب  حاال

 میبمان صورت جسم باقو به میما، اگر نکن یبرا شودباد مطلوب م نیباد، ا نیاز ا میشومست م ،عدم)]

 نیا یهاتیاز خاص ی دید میخواه که م،یداشته باش جسم ی، هشيارها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره

که در اطراف اتفاق  میریب ادی جانیدر هم پس .میشوسرگردان م م،یاست، اگر مقاومت کن قاومتم یاریهش

اگر مقاومت كنيم  کند،، اين باد صرصر ما را مست م(دایره عدم)] ٢[شل شمارهلحظه فضا باز كنيم  نیا
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  7صفحه: 

 نیدر ا م،یرینگ یلحظه و آن را جد نیدر اطراف اتفاق ا میما فضا را باز کن هکنیفرض ا. بهمیشوسرگردان م

و تمامًا  رونیب مییآم هادگیهمان یما از تو ره، دوبا(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره شودصورت فضا باز م

آزاد  اقالم ذهن نیشده در ا یگذارهیسرما یاریهش عنی م،یشوخالص م یاریو هش میشواز جنس عدم م

که ما  میو بارها گفت میشو، ما دوباره به خداوند که اصلمان است زنده م(دایره عدم)] ٢[شل شماره شودم

 تینهایعمق يا ب تینهایب عنی تینهایب ت،یابد یاست  تینهایب ی: میدار تیمثل خداوند دوتا خاص

جاودانه شدن.  نیبنابرا یلحظه ابد نیاز ا آگاه عنیهم  تیابدو (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهدرون  یفضا

(دایره  ١[شل شماره ذهنمن نیمن ا دیبخواهد بو کس اگر کار است. نیباد صرصر دنبال ا نیپس ا

را م ها)]همانیدگصورت سرگردان خواهد شد و دچار درد خواهد شد. نینگه دارم ، در ا خواهم  

و  میخداوند اسبابِ طربِ ما را فراهم کرده است و ما از جنس او هست ای که زندگ میه خواندگذشت یهادرس در

 نیکه ا است. پس هر اتفاق یاست و باطن ما که باطن خودش است، جد یخداوند باز یظاهر ما برا طورنیهم

است،  یباز نیا فتد،اُم یزیهرچ د،بدن من باشد، روابطم باش تیوضع خواهداست، م یباز افتدلحظه م

 د،یریب یلحظه را جد نی. اگر اتفاق امیشرکت کن یباز نیدر ا دیاو است. ما با یِ باز ست،یمن ن یِمنتها باز

صورت  نیدر ا د،یریب یظاهر را جد د،یریب یباطن را جد کهنیا یجاو اگر به دیکنشرکت نم یباز نیدر ا عنی

  ما را خُرد کند. تواندباد صرصر م نیا د،یکنعمل نم رصرباد ص نیشما مطابق ا

  .دیگوموالنا چه م یورباد آن عنیراجع به بادِ صرصر  دینیخواهم خواند که ب تانیبرا یرا از مثنو اتیاب اآلن

باطن که خودش است که  ول مانیخداوند است، از جمله بدنمان فكرها یباز افتدم لحظه هر اتفاق نیا پس

و از  ییلحظه فضاگشا نیاست. پس در ا ی، جد(دایره عدم)] ٢[شل شماره میس خودش بشواز جن دیما با

 یطورآن دیاست، شما هم با یاست و باز شوخ افتد،اتفاق م یزیهرچ است ول یجنس عدم کردن مرکز، جد

  .دیببر بینص حاصطالباِد صرصر به نیتا از برکتِ ا دیلحظه برخورد بن نیبا اتفاِق ا

  

(مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣ل شمارهش  
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  8صفحه: 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل شماره

که موقع  یزیما از آن چ کهنیا ی، برا(مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره دینیبطور که مهمان اما

(دایره عدم  ٠[شل شماره حالت نیو دوباره به ا میآزاد بشو ،ذهنمن م،یجهان در ذهنمان ساخت نیورود به ا

لحظه و عدم کردن مرکز صورت  نیدر اطراف اتفاق ا ییاز فضاگشا ریی. تغمیکن رییتغ دیبا م،ییایدرباولیه)]

[شل و  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شمارهدوتا شل  نیو ا میمتعهد بشو دیبا کار نی. به اردیگم

(مثلث  ۴[شل شمارهمتعهد به مرکز عدم است  کس یکه  دهدنشان م ](مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شماره

مداوم مستلزم  ریی. پس تغکنداو کم م باد صرصر به نیو مداومت دارد و ا کندو تکرار م تغییر با مرکز عدم)]

اصطالح زندانِ به نیعدم کردن مرکز و مداومت و تکرار آن است در روز، هر چقدر دفعه که الزم است تا ما از ا

 ی دیاگر دقت کن رییو تغ (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره میآزاد بشو هادگیهمان ای هانیچنقطه

 ریی. اگر تغردیرا ب رییتغ یجلو دینبا اشذهنمن لهیوسبه و کس ردیگاست که هر لحظه صورت م یادهیپد

  .میوض کنرا ع مانیهاحالت میتواننباشد ما نم

 دیکه دار دیمطمئن بشو دیهم با یلحاظ معنوو به دیکنم رییتغ دیدار دیمطمئن باش دیلحظه بابهشما لحظه سپ

   .دیکنرا عوض م تانیو فکرها دیدارم را نگه ذهنمن کهنینه ا د،یکنم رییتغ

 ۴[شل شماره خواهدتعهد م کارنیها است. پس او انداختن آن هادگیهمان ییمسلتزم شناسا یمعنو رییتغ

 تانیشاد شود،که حالتان بهتر دارد م دید دیخواه یزودباشد، به و اگر تعهد واقع (مثلث تغییر با مرکز عدم)]

لحظه فکر و  نیاکه  میمطمئن باش دی. بادیایب از طرف زندگ دیما با فکر و عمل نی. پس بنابراشودم شتریب

  .ستیو فکر و عمل تکرارِ گذشته ن دیآم عملمان از زندگ



ۀ  برنامه            Program # 875                                              ۸۷۵مشار
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  (مثلث همانش) ۵شل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره

 نی. اتانیبدهم برا حیتوض عیسر خواهمرا م (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهشل  نیا میکه بذر کهنیا از

وجود قضاوت و مقاومت در او به تیصدوتا خا ،با اقالم ذهن شودم دهیانسان همان که وقت دهدشل نشان م

لحظه  نیبا اتفاق ا طورنیکار الو دارد، هم نیا یو برا کندلحظه خوب و بد م نیدر ا ذهن. پس مندیآم

 عنیلحظه مقاومت کند  نیکه در مقابل اتفاق ا . هرکسکندلحظه مقاومت م نیدر مقابل اتفاِق ا زد،یستم

 یجو یکه در  دیهم موالنا به ما گفت، گفت که شما فرض کن لیتمث یو  ردیگم یلحظه را جد نیاتفاق ا

و شما را  کنندها آب را جذب ملباس نیا د،یجا با لباس بخواباگر آن د،یادهیخواب شودجا آب رد مکه از آن

. میادهیادِ صرصر است، ما خوابب لشیتمث جانیکه در ا زندگ یِ جو نیلحظه، در ا نیدر ا نی. بنابراکنندم نیسنگ

و در واقع در  کشَدآب را م د،یو مقاومت کن دیو خوب و بد کن دیلحظه قضاوت کن نیاگر در مقابل اتفاق ا

موضوع  نیمردم دچار ا شتری. بشندما را در هم م در مقابل زندگ مقاومت .کندباد مقاومت م نیمقابل ا

  .شوندنم میاند، چرا که تسلاز پا در آمده باًیهستند. تقر

است که وجود دارد،  یزیلحظه آن چ نیلحظه است و اتفاق ا نیا شهیلحظه، هم نیکه اتفاق ا دینیشما بب پس

شده است  لحظه طراح نیاتفاق ا د؟یریگم یآن را باز ای دیکنلحظه شما مقاومت م نیدر مقابل اتفاق ا ایآ

آن را  خوِد ارادۀ زندگ عنیشده است،  قانون قضا طراح لۀیوسکند و به داریما را از خواب ذهن ب کهنیا یبرا



ۀ  برنامه            Program # 875                                              ۸۷۵مشار

  10صفحه: 

باشد.  یباز دیما هم با یخداوند است. برا یِ از وجوِد خودش است و باز قسمت نیا میکرده است و گفت طراح

پس  م،یریب یجدلحظه را  نیاگر ما اتفاق ا عنی. شودم یجد شود،خارج م یاز حالت باز دیاگر مقاومت کن

و  میریگم یآن را باز م،یریگنم یما آن را جد ،زندگ عنیباطن او،  عنیاست،  یجد یِ جدرا که  ی آن

شل مثلث  نیا د،یدانرا هم شما م (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهشل  نیا اما .کندکار را م نیا ذهنمن

 شودمرکز ما عدم م م،یکنم لحظه فضا باز نیا در اطراف اتفاق ام که وقت دهدنشان م نیواهمانش است. ا

صبر هم  شناسد،شر را نم ذهنمن نیکنم که ا یادآوری .دیآوجود مصبر و شر در ما به تِیو خاص

شما  دیدیکه از فکر ساخته شده است، شر و صبر وجود ندارد. پس هر موقع د ذهن. در بافتِ منشناسدنم

 د،یکنمرکز را عدم م دیکه دار دهدنشان م نیا دهد،حالت شر به شما دست م یو  دیشوصبور م دیدار

  .دیریگم یرا باز لحظه نیاتفاق ا

لحظه دوباره  نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا ای میعمل واهمانش عبارت از آن است که ما مرکزمان را با تسل پس

  به ما کم کند. که زندگ میاز همانش اجازه بده زیو با صبر و شر و پره میعدم کن

. کندو کم م ماندمثل باِد مساعد م ،کشت یآن موقع به ما مثل  د،یآم باد صرصر که از طرف زندگ نیا

احتماال  شند،ما را در هم م میاگر مقاومت کن کند،کم نم (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهحالت  نیدر ا

و راهتان را  دیاشده دانشده است و سرگر دیتول یادیو درِد ز دیکه مقاومت کرد دیکار را دار نیه اشما تجرب

  .دهددر واقع راه را به ما نشان م (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهحالت  نیو ا دیکن دایپ دیتواننم

  

  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل شماره

  

  یش با مرکز عدم)(مثلث ستا ٨شل شماره
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و جذبه و  تیکه مثلث عنا ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شمارهمثلث هم نشان بدهم  نیا اما

خداوند را  شل ذهن م،یپرستما اجسام را م ذهنکه در حالت من دهدمثلث نشان م نیاست. ا شیستا

بادِ  نیکه مرکز ما عدم بشود، در اثِر ا ا مرکز عدم)](مثلث ستایش ب ٨[شل شمارهحالت  نیو از ا میپرستم

  .میهست بینصیب ند،و جذبه خداوند به ما کم ک تیصرصر عنا

و قدرت را از آن  تیهدا ت،یعقل، حسِ امن تِیکه در مرکز ما باشد، چهارتا خاص یزیکنم که هرچ یادآوری

 دگیاگر مرکز ما همان م،یریگم از خود زندگرا  تیچهارتا خاص نی. اگر مرکز مرکز ما عدم باشد امیریگم

را  تیچهارتا خاص نیصورت ا نیاجسام باشند، در ا عنی ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شماره

 ییتوانِ راهنما هانیکه ا میریب میخواهاجسام، م یِشل فکر عنیهستند، از اجسام،  اتیح یهاتیصکه خا

هر لحظه، البته هر لحظه درست  پس .مینامم ذهنعقل من ای یرا ما عقل جزو دید نیمجموعۀ اما را ندارند. 

[شل باد صرصر، اگر مرکز ما عدم باشد  نیهم قیاز طر رساندلطفش را به ما م لحظه، زندگ نیا عنی ست،ین

 ٧[شل شماره هانیچنقطه نیبه سمت خودش و از ا کندما را جذب م  (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨شماره

دگی، همانها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگم هارهاند.  

 شیجلو و در واقع ستا میبرو میکن ییلحظه فضاگشابهبه مرکز عدم، لحظه میاست که متعهد بشو نیکار ما ا پس

  .(مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شمارهباشد نه اجسام  ما خود زندگ

  

  ذهن)(افسانه من ٩شمارهشل 

  

  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل شماره
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  .عیبدهم سر حیتوض تانیرا هم برا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنافسانۀ من نیا

  شده انیچه بادِ صرصرست از آسمان پو نیا
  مست و سرگردان شده یاز و هزاران کشت صد

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یکه به موجب آن انسان  شودم لیکه مرکزش را جسم نگه داشته تش در انسان یبزود ذهنمن افسانۀ

چون  نده،یدر گذشته و آ عنی کند،م زندگ یمن ساخته شده از فکر دارد که در زمانِ مجاز یدارد،  ذهنمن

ما را از جنسِ جسم  زهایبا چ دگیهمان و میهست از جنس زندگ م،یستیجسم است. در اصل، ما از جنسِ جسم ن

 دایشما پ . هر جسمدهدرا نشان م راتشییزمان تغ عنیدر زمان است،  هر جسم نیبنابرا کرده است. پس

 ست،یشامل زمان است. در واقع اصل ما شامل زمان ن نیپس بنابرا کند،م رییدارد تغ نیا دید دیخواه دیکن

به  میجسم شد وقت ول م،یهست یلحظۀ ابد نیاست. ما هم از جنس ا جاودانگ از جنس رد،یمخداوند نم

 ذهنمن که هرکس دهداست. نشان م لیمستط یمثلِث همانش داخل  نیکه ا دینیبم پس .میزمان افتاد

را ادامه بدهد و در سن ده دوازده سال زندگ یروین جیتدربه ندازد،یرا نشناسد ن نیا م لیرا تبدبه مانع  کند

  هستند. باز هم اقالم ذهن هانیو مسئله و دشمن و ا

 جانیرا که در ا زندگ یروی. در واقع ما نشوددرست م ذهنمن لۀیوسبه م،یکنما که ما درست م مسائل

  .کنندو فلج م ریگنی. مسائل ما را زممیکنبه مسئله م لیو تبد میریگم د،یآبادِ صرصر م دیگوم

 لیتبد ایواقعاً در آن لحظه  دیکنم را زندگ زندگ یرویروز نبهروز ایکه آ دینیبب دیاآلن به خودتان نگاه کن شما

را ندارم،  نیا کهنیا یبرا ندیگوم هالیکنم؟ خ زندگ توانمکه چرا من نم دیکنم ذهن لیبه موانع و دال

 دم،یکنم، هنوز خانه نخر زندگ توانمکنم، بچه ندارم نم زندگ توانمم نمچون من همسر ندار ندیگوم هالیخ

. کنندهم مسئله درست م یاعده یهستند.  موانع ذهن هانیدار نشدم؛ انشدم، هنوز پول لیالتحصهنوز فارغ

دم به خودشان لطمه بهمد  ذهنها در منضرر زدن به خود، انسان ایحالت دعوا و قهر در روابط مثال  االصولعل

 دیشما با نیبنابرازی. سابا مسئله زنندلطمه م ،یهم از نظر فکر ،هم از نظر جسم ،هم از نظر مال زنندم

 ذهن. در منمیبه دشمن دار اجیما احت تینه. در نها ای دیکنبه مسئله م لیرا تبد زندگ یرویکه ن دینیبب

 کنندم جادیدشمنان ا نیمسائل و موانع ما را ا دیآکه به نظر ما م میکنم جادیخودمان ا یبرا باالخره دشمنان

قطب است و مرتب از  یقطب هستم، آن شخص هم دشمن من است،  یمن  مییگوم میکنم جادیو قطب ا

ما را مشغول  دینیببادِ صرصر، م نیبا هم کنددر واقع مقابله م یانرژ نی. امیریگم منف یدشمنانمان انرژ

 عنی انفکدر معرض باِد کن کندفکر نم آدم نیچن ی. رونیبه ب کندمشغول م عنی ،ییزهایبه چه چ کندم

موانع  کنند،م جادیکه دشمنان هستند باالخره مسئله ا کندلحظه. فکر م نیخداوند است در ا »شودِ بشو و م«
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 مسائل خودش، در حالت یرا برا رید یهارا و انسان هاتیوضع کندشخص مالمت م نیو دائماً ا کنندم جادیا

  منبع همۀ مسائلش است.  دگیهمان ستمیس نیکه ا

(حقیقت  ١٠[شل شمارهانسان  یوجود قتی، ما شل حقذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیمقابل ا در

 نیبه ا دیآبه دفعات در روز م شخص نیکه چن ودشکه از مثلث واهمانش آغاز م میرا دار وجودی انسان)]

 نیکه ا جیتدرو به کندو رضا شروع م رشیلحظه را با پذ نی. اکندرا تجربه م زیو صبر و شر و پره یلحظۀ ابد

باِد  نی. پس ادیآم سببیب یِ باِد صرصر، شاد نیکه از اعماق وجودش در هم دیخواهد د کند،م ییفضاگشا

 ذهنکه من شخص نیچن ی یبرا. اوردیوبا ب دیگوم نییپا تواندم اورد،یب سببیب یشاد تواندم صرصر

[شل  شخص نیچن یبرا آورد،مسئله م آورد،درد م آورد،، وبا مذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهدارد 

لحظه  نیلحظه و اتفاق ا نیراف اتفاق ادر اط کندکه هر لحظه فضا را باز م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

باد به او کم  نیا رد،یگم یگشوده شده را جد یِ فضا نیفقط ا رد،یگنم یو جد داندخداوند م یرا باز

  . بله. شودسرگردان م ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ی نیا کند،شادش م کند،مستش م کند،م

  :خوانمم تانیبرا یاز مثنو اتیاب خُوب

  است و بادبان شتچون ک  آدم
  آرد باد را آن بادران؟ ک  تا
  )٢۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

 آورد،ما باد را م ییوجود دارد و در اثر فضاگشا بادران یو  ایدر یو بادبان است رو مثل کشت آدم پس

  .آوردباِد مساعد را م

که  یزیکه آن چ دیبشود و شما متقاعد بشو اول معن تیاصطالح بشما به یتا برا خوانمم یاز مثنو اتیاب

 دانددارد م اتیهمه تنوع در اب نیموالنا هم ا کهنیا علتغلط است.  ند،یباآلن م جسم یاریبا هش ذهنمن

 یاریبا هش ند،یبغلط م کهنینفر به ا یو متقاعد کردن  مینیبغلط م م،ینیبم هادگیما با همان که وقت

 یِهایمردم علتِ گرفتار شتری. بنندیبم یطورمردم آن شتریاست که ب نیعلتش ا یسخت است و  اریبس جسم

ها بدبخت که آن شودباعث م نشان بدهند که چه کس توانندم . حتدانندم رونیخودشان را عوامل ب

. دیخودتان را متقاعد کن دیلط است. حاال شما خودتان باغ دید نینکنند، ا بشوند، گرفتار بشوند، خوب زندگ

و  مینیبکه غلط م میری. حاال فرض بمیکنو تکرار  اتیاب نیبه ا میتوجه کن شتریکه ما ب کنمم شنهادیمن پ

نفر  یهستم و بادبان و  کشت یمن مثل  دییگوشما م پس .ندیبم یجورمثل موالنا چه که بزرگ مینیبب

که اتفاقاِت  ستیلحظه ن نیاتفاق ا نیاست و ا ییمن کارم فضاگشا فرستد،است باد را م مش زندگکه اس
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لحظه اصل است، ذهن  نیاتفاقِ ا نیبنا نخواهم کرد که ا یطورنیرا ا ام. من زندگآوردوجود مرا به یبعد

  بله. دهد،نشان م یطورنیا

  میزنهم بر م هب هاچو کشت ما
  میو، در آبِ روشن میشمچ رهیت

  )١٢٧٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  َتن، رفته به خواب  تو در کشت یا 
  نگر در آبِ آب ،یدیرا د آب

  )١٢٧٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

   راَندَشکو م ستیرا آب آب
  خواَندَشکو م ستروح را روح 

  )١٢٧۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

و  میکنبرخورد م ریدهم به م،یذهن هست یمرتب، تو ییتای یایدر یکه رو میهست ما مثل کشت سپ

 ذهنبا من کهنیا یبرا میچشم رهی. تمیکناست که با هم م ییهازهیتبادل افکار و ست نیبا هم مانیبرخوردها

با  میتوان. پس ما ممیهست ییتای انوسیدر اق م،یاما در آغوش خدا هست م،ینیبم هادگیبا همان م،ینیبم

 ،تن، پس معلوم شد کدام کشت شدن با فکرها در کشت دهیکه در اثر همان دیگوم اآلن. مینیهمان آبِ روشن بب

است، ما در خوابِ ذهن  دهیخواب ها،دگیهمان عنیتن  کشت یتو یاریهش ،ذهنصورت منذهن، به کشت

 یریآب د یحاال  ،یدیرا د جسم یِ اریهش عنی ،یدی، تو آب را دتن رفته به خواب تو در کشت یا .میهست

 . ولنینظر است و حضور است، حاال آن را بب یاریو آن هش آوردرا به وجود م جسم یاریهش نیاست که ا

لحظه مرکز  نیست. االزم ا رییتغ دمطور که عرض کرکه. پس همان مینیبب میتوانکه آن را نم میاگر در ذهن بمان

  .کندما را عوض م دِید دهد،م رییفکان، باِد صرصر ما را تغباد کن م،یکنرا عدم م

 جسم یاریهش نی. اراندم یرید یاریهش یرا  جسم یاریهش عنی ،راندشکو م ستیآب را آب دیگوم

 یریروح د یما را  روح جسم نیو ا میآن بشو دیکه آن پشت است، ما با یرید یاریهش ی لۀیما به وس

دارد صدا  یاست،  هادگیهمان نیروحمان مشغول ا مان،یاریما اآلن هش عنی. خوانداست دارد ما را م

شما  اگر. خواند. باِد صرصر دارد مکندلحظه باد دارد کار م نیجذبش کند و ا خواهدروح را، م نیا کندم

تا از  خواندخودش م یشما را به سو . زندگدیدهنم تیخوانش اهم نیتن، پس به ا  شتدر ک دیگرفتار هست

  جنس خودش بند.

  :خوانمم تانیاز دفتر دوم برا تیوجود دارد، چند ب بیبادِ غ کهنیباز هم راجع به ا اما
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  بیبادِ غ جهان چون َخس به دستِ نیا
  بیگرفت و دادِ غ شهیپ یعاجز
  )١٣٠٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پست شیگاه کند،بلندش م گه
  شست گاه کند،درستش م گه

  )١٣٠١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ساری گاه برد،م نَشیمی گه
  خار شیگه گلستانش کند، گاه

  )١٣٠٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و همۀ جهان  بیباد غ ایبادِ صرصر  نیکاه است، به دست همبرگِ  دیگوجهان، همۀ جهان وجود مثل م نیا همۀ

من بلد  دانم،م دیگودارد، م ذهنبه انسان که من میاز انسان. حاال آمد ریاست، به غ میتسل عنیعاجز است، 

 میبو خواهمم هیاو است، من هم مثل بق اریدر اخت ،است، عاجز است میهمۀ جهان تسل مییگوهستم، حاال م

 مانذهنکه ما با من میکن دایدر خودمان پ میتوانرا فوراً ما م نیا لیدل. ستمیبلد ن ذهنمن عاجز هستم، با من

را بر اساس اتفاق  که اگر شما زندگ میدانرا م نیا االصول. علمیخودمان را درست اداره کن زندگ میانتوانسته

که خوِد  محم زیچ ی یرو دی. شما باختیفرو خواهد ر نیا شوند،عوض م اتفاقات ه د،یلحظه بنا کن نیا

 افتد،که م نه اتفاق د،یگشوده شده بنا کن یفضا یرا رو تانزندگ عنی. دیحضور است، بنا کن یِ اریهش

اتفاقات ه عوض مشوند.  

 بیدادِ غ ب،یدادِ غ جهی. در نتدانمکه همۀ جهان عاجز هستند، تو هم بو من عاجز هستم، نم دیگوم نیبنابرا

درست  گاه کند،پست م گاه برد،باال م کند،بلند م که شما را گاه دیعدل و انصاف خداوند، بدان عنی

ما را  میکنکردن است. هر موقع ما مقاومت نم شو درست کردن در واقع از جنسِ خود شندم گاه کند،م

ما را، هر موقع فضا را  کندبلند م میکن. هر موقع فضا باز مشندم میکن. هر موقع مقاومت مکنددرست م

به  بردم چپ. گاه ساریراست،  عنی نیمی. دهدرا م معن نیهم هم ساریو  نیمی. کندپست م م،یبندم

 دیکنن منوسا مرتب د،یباش میشما تسل اگر فرقش چه است. میکه بفهم ذهنمن بردم جهان حضور، گاه

 وقت د،یچقدر خوب است، مست شد دینیبم د،یشواز جنس او م دیکنفضا را باز م دو تا، وقت نیا نیب

 دو تا فرقش چه است و گاه نیا دیفهمحالتان گرفته شد، م د،یشد چارهیب د،یعاجز شد دینیبذهن، م دییآم

است و  ذهنخار من نیگشوده شده است، خار هم هم یفضا التخار. گلستان باز هم ح گاه کند،گلستان م

  :دهدادامه م بعد .میآن عاجز هست نشیو ب مانذهنکه ما با من میریگم ادیرا  نیحاال ا
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  گزارخط نیپنهان و، قلم ب دستِ
  سوار دایدر جوالن و، ناپ اسب
  )١٣٠٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نکما دایو، ناپ نیپران ب ر،یت
  و، پنهان، جانِ جان دایپ هاجان

  )١٣٠۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما، هر لحظه  میشونوشته م شود،م دهیخط ما کش دیگو. مدینیبب دیتوانجانِ جان را شما با ذهن نم عنی

آن  سد،ینوکه م اما آن دست شود،منعکس م رونیالقَلَم، هر لحظه درون ما در ببا جف  شودحال ما نوشته م

از  واشیواشی شود،سالم م ای شودم ضیمر ای جسمتان دینیب. شما ممینیباما خط را م م،ینیبرا ما نم

  .سدینوهست که م قلم ی د،ینیبرا م هانیا د،یشوشادتر م د،یشوم جنس زندگ

نع در واقع درون و ب قلمم میما را ترس رونیص،نم دهیکننده د میاما ترس کند،چراکه ما با ذهن م شودمیخواه 

. مینیبرا در خودمان م راتییتغ نیو ا میکن ییفضاگشا دیکار با نیا ی. برامیبشو ی دیکننده با می. با ترسمینیبب

ما  یهادگیکه به همان شودبه اصطالح انداخته م ریلحظه ت رو ه ستین دایسوار پ ول میدوما مثل اسب م

 دهیهمان یزیچ یکه با  مینیب. مثال مدینیبلحظه در خودتان مبهاثرات باِد صرصر را لحظه شما .خوردم

 توانرا نم رید زیمن تو چ یکه به جا دهدبه ما نشان م و زندگ روداز دست ما م برد،آن را باد م م،یشوم

است، اما جانِ  دایما، بدن ما، جنبش ما پ وانیان ما، جان حو پنهان جانِ جان. ج دایها پجان بله، .یبذار

  .ستین دایپ نیا دیگوم آورد،را به حرکت درم نیجان که ا

 مانذهنکه عقل من میریگم جهی. نتمیما در مقابل آن عاجز هست وزد،م بیباد غ یکه  میدیباز هم فهم پس

را آن بشد،  است، مقاومت کن و بذار آب زندگ یلحظه جد نیا که اتفاق دیکه به ما بو میندازیرا به کار ن

خودش جِّدِ جِد است،  . ولکن یتو هم باز ،فضا باز کن دیاست و اطرافش با زندگ یلحظه باز نینه، اتفاق ا

  .میریب ادیرا ما  نیاست. ا یلحظه جِدِّ ِجد است، اتفاقش باز نیگشوده شده در ا یفضا عنی

  بِدان جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران اجنیا ست،بادجنبان

  )١٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زدشیصنع ا فِ یَتصر مروحۀ
  جنباَندَش باد و، هم نیبر زد

  )١٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  .نشیآفر عنیصنع  ر،ییتغ عنی فیبادبزن، تصر عنیکلمات در غزل هم آمده است مثل مروحه، مروحه  نیا

خودمان را  راتییمنبع باد است. ما که تغ راند،است که باد را م بدان که بادجنبان ،نیبباد را که م دیگوم

مقاومت و دخالت  نیتراست که کم نیمطلب ا نیا خالصه .وزددارد م »شودبشو و م«که بادِ  میبدان دیبا نمیبم

 میباد به ما کم بند. اول بفهم نیکه ا میفضا را باز کن دیبا م،یاعمال کن دیلحظه با نیر اد مانذهنرا با من

  . آورندمسائل را به وجود م نیکه ا ستندین که فقط عوامل انسان

 »شودبشو و م« ایفکان بادِ کن ایبادِ صرصر  یاست. به هر حال  ادیمقاومت ز عنی شود،م ادیمسائل ز وقت

. میبادبزن که در غزل هم دار عنیهرکس و مروحه  یلحظه برا نیوجود دارد در ا وزد،قضا م لۀیبه وس که

قضا، همان که  عنی. جنباندو م زندباد م نیبه ا الحاصطخداوند، به نشِیآفر رِییبادبزِن تغ نیکه ا دیگوم

دست هم  یکه ما دست رو ستین نیا اشمعن نی. اکندم نییما تع یرا برا زیقضا و قدر، همه چ مییگوم

  . گذاردما م اریما، عقل کل را در اخت ییلحظه با فضاگشا نیقضا در ا نه. ول م،ینیبنش میبذار

 یو برا ستین رونیحوادث ب نیفقط ا وزد،دارد م یباد یوجود دارد،  بادجنبان یکه  دیشما قبول کن اول

 دیبدان د،یدرون را باز کن یفضا م،یندار یکار رانیبه خودتان، با د دیستان را بدهحوا تاندرست کردن زندگ

 دیوگرنه اگر فضا را باز کن شود،به وبا م لیتبد ،نیبب ذهنبا من اگر مقاومت کن د،یآباد از درون م نیکه ا

آگاه  یزیدر ذهن از همچون چ مااست.  »شودبشو و م«باِد  نی. اکندشما را شوفا م شود،به صبا م لیتبد

را موالنا  یزیهمچون چ یکه  دیتعجب کن د،یکنبرنامه را گوش م نیبار است که ا نیاگر اول دی. شامیستین

و مشخص است، همه حوادث  کنندکارها را م نیا ر،ید کنندچه آقا؟ همش که مردم دارند م عنی«. دیگوم

و تکرار  اتیاب نیبا گوش دادن درست به ا دیتوان. حداقل شما مستین ،یورطنیا ستین» دارد. جهاننیعلل ا

 نش،یآفر یروینع، نص راتییتغ عنینع، ص فِیتصر نیا دیبذار ؟یجورچه د،یها خودتان به خودتان کم کنآن

  .شودبه ضرر ما تمام م م،یکنشما را درست کند، به نفع شما تمام بشود. هر لحظه که ما مقاومت م

  کندم یرا حق، گه بهار باد
  کندم یلُطف عار نیز َاشیدِ در

  )١٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کندگروه عاد صرصر م بر
  کندبر هودش معطَّر م باز
  )١٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  باد را زَهرِ سموم ی کندم
  رم قُدومخُ  کندصبا را م مر

  )١٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 مینیبما م کند،بهار درست م زندباد م عنی کند،بهار م خداوند باد را گاه دیگوکه، م دیگواست. م ساده

 ایواقعًا در درونتان  دیبهار بشو دیخواه. حاال شما مشودم یلطف عار نیدر زمستان از ا . ولدیآبهار م

را از دست  شانیهاو برگ شانییزمستان. در زمستان درختان آن شوفا دیشوم د،یزمستان؟ مقاومت کن

را ادامه  ذهناست. من یعار . از لطِف زندگدینیبرا م شیزمستان ما است، دردها ذهنمن پس .دهندم

  . زندباد بزند ما را بهار بند و مثال م دی. بذاردینده

 دیکوبو م کردها را بلند مباد انسان نی. امیکه بادِ صرصر نازل شد بر گروه عاد و داستانش را خواند دیدانم

 یفضا نیخط هم د،یکشاطراف قومش خط م ها،نیاست ا لیاست که تمث غمبریپ یاما هود، هود هم  ن.یزم

که شما فضا باز  یااست که به اندازه نیا اش. معنآمدنم یتو ول آمد،گشوده شده است، باد تا آن خط م

گروه باِد صرصر که طوفان بود، نازل شد و باد مردم را  ی یبرا نیبنابرا .دیماناز خطرات مصون م د،یکنم

هم  دی. شانیزم کوبدم ارددباد برم نیا دینیبها را مانسان نیاز ا که بعض کردو هالک م نیزم دیکوبم

. میکه فضا را باز کن م،یکه ما مقاومت نکن نیزم کوبدم نیا ی. برانیاست زم دهیحاال برداشته کوبشما را تا 

 نیهم یبرا .ییاطراف خودتان با فضاگشا دیبش د،یکشرا که هود اطراف قومش م رهیدا نیا دیتوانم شما

 نیزهرآگ یمعموال بادها هاابانیده. در بو کشن نیباد زهرآگ عنیباد را َزهرِ سموم، سموم  ی کندم دیگوم

 ادیو دردها ز شودبزرگ م مانذهنمن باد را وقت نیحشرات گزنده هم هست. ما ا نیکه توأم با ا دیآم

همه  عنی. کندصبا را خُرم قدوم م اما و کشنده. باِد سم نیا خوردما م لحظه به صورتبهلحظه شود،م

  . کندها را باز مگل زندچرا؟ صبا م ،ندیگوخوشآمد م

گرفتن اتفاق چقدر مضر  یلحظه چقدر مضر است و جد نیکه مقاومت شما در ا میتا بفهم میخوانرا م اتیاب نیا

 نیدر ا دیریب میشما تصم د،یآور ماز آن باد ساده، بله. زیچ ی نیبا هم آورد،سر ما م ییاست و چه بالها

نه به شما کم کند.  ای نیو طوفان بشود، شما را بزند بوبد زم نیسموم باشد، باد زهرآگ لحظه که از جنس

 رونیو ب ذهنکردن من که متالش دیبرو شیکه طرح خدا است پ یزیو آن چ یاریهش در جهِت تکامل اگر

و  دانممن م دییبواگر  ندارد، ول یکار د،یکار را انجام بده نیآوردن شما و زنده شدن به شما است، اگر ا

نه! فرقش  د،ینیبب دگیهمان لهیبه وس ههر لحظ د،یبشو یماد د،یریب هیلحظه را پا نیو اتفاق ا دیمقاومت کن

  است، بله. سادگ نیبه هم
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  در عقل هر داننده هست نیقی پس
  با جنبنده جنباننده هست کهنیا

  )١۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  در نَظَر نینبتو او را م گر
  کن آن را به اظهار اثر فهم

  )١۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 لۀیوسبه یاکه هر جنبنده رسدم نیرا، عقلش به ا نیا داندداشته باشد، م زندگ ییدانا کههر کس پس

بش در آورده است. و حاال ما را به جن ییروین ی م،یجنباست که ما اگر م نی. منظورش اجنبدم یاجنباننده

که با  یاگر از جنس او نشد دیگوم عنی. مینیبنظر م یاریبا هش م،یبشو دیکه با میاگر ما از جنس او بشو

 شیمن جلو کندم رییدارد تغ بدن ه نیآقا ا ن؛یحداقل در ذهنت از اظهار اثر، از اثراتش بب ،نینظر بب یاریهش

 میندارم من، فکرها یادیز اریو اخت شودخوب م شود،م ضیاست؟ مر یطورنیاچرا  نیا رم،یب توانمرا نم

ما، که  دنِ یاثر است. مثال نخواب نیکنم، ا من زندگ گذارندنم کنندم تیاند من را اذشده شوند، منفم منف

 دایو راه را پ میشودان مسرگر کهنیاثر است. ا میشوم ضیما مر کهنیاثر است. ا م،یبخواب گذارندفکرها نم

  را حل کنند، اثر است. هانیا یجوردانند چهمسئله دارند نم یاعدّه ی کهنیاثر است. ا م،یکننم

درست  نیکه ا نینظر بب یاریو با هش یاو بشو نیع یاگر فضا را باز نکرد ،ینشد لی: خُوب اگر به او تبددیگوم

بادِ  یکه  میرسبا هم م جهینت نیوجود دارد. پس ما اآلن به ا یزیچ نینببر که همچ یآثار پ دنیاست، از د

صبا  نیاعماق وجود شما، وزان است و دست شماست که ا عنی لحظه از طرف زندگ نیفکان، بادِ صرصر، اکن

دائماً  از طرف زندگ گفتکه م میداشت شیرا هم چند هفته پ هاتیب نیبه قولِ غزل وبا بشود. و ا ایبشود 

 یباشد،  دگیاز جنس جسم باشد همان عنیسنگ باشد،  نیلحظه، و اگر ا نیبه دل ما در ا شوداشارت م

  بود: یطورنی. و اردیگعالمت م یو اگر از جنس عدم باشد در باشد،  رد،یگعالمت م

  دلبر اشارت یِدم که دل کند سو آن
  و با سر اشارت سریسر رسد به ب زان

  
  که به روزِ اَلَست بود رنگ اشارت زان

  به جانِ مؤمن و کافر اشارت کآمد
  

  دیکه قهر و لطف کزان بحر دررس رایز
  و به گوهر اشارت ستیسنگ اشارت بر

  )٢٩٧۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو
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و از آن  فرستدمخدا  یسوبه عالمت ی م،یبشو میتسل میباشد و نتوان دگیدِل ما اگر جسم باشد همان نیا

دارد با نظر  رِ زندگس کهکس رسد،م اشارت یدارد  ذهنرِ منس که. حاال، به کسدیآم طرف اشارت

لحظه باز هم روز  نیا عنیاز آن نوع اشارت که در روز الست بود.  دیگواست، م ریاشارِت د ی ند،یبم

 دیگونه، مومن م دیگوکافر م ؟که تو از جنس من هست پرسدمما، که مثال خداوند از ما  یالست است برا

لحظه  نیمومن اتفاق ا رد،یگم یلحظه را جدّ نی. کافر اتفاق اکندمومن فضا را باز م بندد،بله؛ کافر فضا را م

 نیهم یبرا. شودم ترکافر باز هم سنگ شود،م لیتبد کند. مومن فضا را باز مداندم داوندخ یرا باز

 عنی. پس به سنگ کندکه فضا را باز م رسدلطف به مومن م رسد،م ذهناصطالح به من: قهر بهدیگوم

اشارت  د،یآ. اشارت صبا به گوهر میریاشارت د یمرکز عدم  عنیبه گوهر  د،یآاشارت م ی ذهنمن

  . و ی، به آن »باش ترسنگ«، »سنگ باش«

  باش شیکه بر حالِ خو ست،یسنگ اشارت بر
   اشارت ریگوهرست هر دم، د بر

  )٢٩٧۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

برو سنگ باش  دیگوفضا را باز کند، م دینشده با داریب ییجا یو هنوز  دهدرا ادامه م ذهنمن کهکس هر

اشارت  یشده، گشوده یم، به فضابشو. اما، به مرکز عد دهیکن، با دردها هم همان جادیا یشتریب یدردها

  که مرتب فضا را باز کن باز کن تماماً به من زنده بشو.  میکه در آن غزل خواند د،یآم رید

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل شماره

  

  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل شماره
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هم به شما  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهدوتا شل  نیا اما

 دینیبب دیکه شما به خودتان نگاه کن خواهدواقعًا من دلم م دهم،که نشان م دوتا شل نی. در ادهمنشان م

 دارد دگیدر مرکزش همان  کههر کس د؟یهست شیاند فراوان ای دیهست شیاند یابیکم ذهنکه هنوز شما با من

آدم تنگ نظر  نیدارد، ا ذهنمن کندقضاوت م کندم مقاومت، م بلوغ معنوی)](مثلث عد ١١[شل شماره

که  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره ی نی. اما ادانددارد و ارزش خودش را نم یابیکم شۀیاست و اند

از  عنی. شودم شیاند فراوان د،یآو شر و صبر م کندکه مرکزش را عدم م یامرکزش عدم است، از لحظه

را به خودش و به  زیچهمه داردروا م نیاست، بنابرا از جنس فراوان داوندکه خ شودآن لحظه متوجه م

روا  م؟یدارروا م رانیرا به د یما شاد ایکه آ م،یما که خودمان را بن یبرا ستامتحان ی نی. و ارانید

 شرفتیپ رند،یکنند، ازدواج کنند، مدرک ب خانه بخرند، راحت زندگهم مثال پولدار بشوند،  رانیکه د میدارم

 نیو ا م،ینیرا در خودمان بب تیخاص ی نیهم باشد مرکزمان نه، اگر عدم باشد بله. دگیکنند؟ اگر  همان

عنوان مرکز عدم است آدم ارزش خودش را به که وقت دهدنشان م (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شمارهشل 

به  کندم دایارزش ما نزول پ (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره ی نی. اما در افهمدتداد خدا مام

 شیهستند، ما هم محدود اند دمحدو زهایو چون آن چ میلرزما م کنندم رییتغ زهایآن چ و وقت زهایارزش چ

که ما سالم  نندیبب بیآس رانید واهدخدلمان م م،یهست شیمرگ اند حت م،یهست شیاند یابیکم م،یهست

 یزیچ طورنیو ا میریگهمان را م رون،یب میفرستکه ما م یزی. هر چردیگما را م شهیهم نینفر نیا ول میبمان

  .ندیبهم اشتباه م جانیا ذهنمن نی. امیفتیخودمان به بال ن م،یهبال بخوا رانید یکه ما برا ستین

  

  ذهن)ور اساس زندگ با افسانه من(شش مح ١٣شل شماره

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل شماره
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  .خواندم لیخ تیب نیبدهم که با ا حیرا به شما توض هاشش ضلع نیا طورنیهم بله،

  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره

  شده انیچه باد صرصرست از آسمان پو نیا
  مست و سرگردان شده یاز و کشت صدهزاران

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی  ١۴[شل شماره کندلحظه فضا را باز م نیدر ا  کهکس هر

و در واقع قضا و هستم  که من از جنس زندگ کندکه دارد اقرار م دینیبم کند،مرکزش را عدم م انسان)]

شسته  ذهنقضاوت من لۀیوسکه به ستلحظه ارادۀ اله نیدر ا قضا بادِ صرصر است. نیفکان در همکن

که ما بهتر از تو  میدهعالمت م م،یدهم نالیبه خداوند س ذهنصورت من. هر لحظه در واقع ما بهشودم

. شدم یطورنیا دیلحظه با نیاتفاق ا کهدر حالت شد،م یطورنیا دیلحظه نبا نیکه اتفاق ا میدانو م میدانم

باد  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره شخص نیچن ی یبرا نیو بنابرا

است، در حرکت است،  انیپو که دائماً از طرف زندگ دینیب. و مکندفکان کم مقضا و کن قیصرصر از طر

 نیکه در ا دینیدر خودتان بب دیخواهم ای دیمشخصات را دار نیا ایکه آ دیریب میاست. حاال، شما تصموزان 

 ،زندگ دینیبلحظه م نیباد به شما کم کند؟ و ا نیا قیفکان از طربا عدم کردن مرکز قضا و کن ظهلح

مخرب باشد؟ و بد باشد؟ اگر  لیخ تمایترس نیا دیخواه. شما مکندم میشما را ترس رونیخداوند، درون و ب

 یسازمسئله د،یو مقاومت را نگه دار اوتقض د،یرا نگه دار هادگیهمان صورتنیباشد در ا یطورآن دیخواهم

  . دیشوبد م اریدچار اتفاقات بس مدت یکه پس از  دید دیخواه د؛یبن

حاضر  شود،م میما بد ترس و زندگ میشوفکان مکن بادِ  نیاصطالح آثار مخرب اما دچار به کهنیپس از ا حت

 نیشو ا میتسل مییگوم م،یدیدرد کش ادیز ما وقت زا بعض . ولمیدست بزن ییو فضاگشا میبه تسل میستین

را  سبِ زندگ نیتا حاال ا دم،یدرد کش لیبله من خ دیگوم کهنیا یتر است براآسان دی. شاشودلحظه و م

ام، در زمان بوده شهیمرکزم جسم بوده، هم شهیادم مقاومت کردم قضاوت کردم، مسئله درست کردم، همادامه د

که ذهنش  ندیبباشد، م یطورنی. اگر اییو فضاگشا میبه تسل کندشروع م نیبذار من امتحان کنم. بنابرا

 ذهن)]با افسانه من (شش محور اساس زندگ ١٣[شل شمارهشخص  نیا یبرا کهخاموش شد، در حالت

 ر،ید دهیبه فکر همان دهیفکر همان یاز  دنیو ذهنش است که در اثر پر ستیذهنش خاموش ن موقعچیه

هر دفعه که مرکزمان عدم  ذهنش را خاموش کند، ول تواندنم نی. بنابراسازدلحظه مبهرا لحظه ذهنمن

 نی. باالخره امیرا انجام ده مانکار اصل میتوانما م ود،شنم دهیو اصال د شودخاموش م ذهنمن شودم

که مرکزش عدم است و ادامه  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شمارهشخص 
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وسعت خداوند است که  تینهایاصطالح عمق، ببه تینهایب نیهم نی. اشودخدا زنده م تینهایبه ب دهدم

 . ولمیکنتجربه م ادیز ییخداوند است که ما پس از فضاگشا فراوان تینهایت و کوثر هم باسمش کرمنا اس

 دارد،نگه م دهیکه مرکزش را همان ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شمارهشخص  نیا

. پس رسدجا نمبه آن کند،جهان است را نم نیآمدِن ما به ا تجربه را که در واقع منظور اصل نیموقع ا چیه

 نیباد صرصر به شما کم کند و شما ا نیکه ا دیخواهشما م کنمهمه صحبت من فکر م نیاآلن پس از ا

تا سرگردان  دیریب یلحظه، اتفاق را باز نیدر اطراف اتفاق ا دیفضا را باز کن نیبنابرا د،یلحظه از آن مست بشو

  .دینشو

  *** پایان بخش اول ***
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  ز باد  کشت ۀز باد و غرق کشت َلصمخ
  شده  جانیشُدست و هم بِدو ب بِدو زنده هم

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 نیباد است و غرقه شدن ما هم از ا نیاز ا مانییکه رها میدانم ،ییتای یایدر یدر رو صورت کشتما به پس

که از آن باد  دیبدان د،یگرفتار هست عنی ا،یدر نیدر ا دیستغرق ه دیکنباد است. پس شما اآلن اگر حس م

  . دیکنمرکز را عدم نم دیشواز جنس او نم دیکندر مقابلش مقاومت م چرا؟است، 

دارد  . پس بستگردیماو در ذهن م ۀلیوسهم به رهد،م ذهناز من عنی شوداو زنده م لۀیوسهم به دیگوم

 د،ی، قضاوت کنذهن)](افسانه من ٩[شل شماره دیمقاومت کن دیخواه. مدیت را انتخاب کنکه شما کدام حال

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شماره دیکنم یینه، فضاگشا د؛یشوم جانیو ب دیشوغرق م صورتنیدر ا

 میتصم ها،دگیهمان نیاز ا دهدشما را نجات م شودم یباد صرصر باد مساعد د،یکنرا عدم م کز، مرانسان)]

نشیگرچه که در ب». شده جانیهم بدو زنده شُدست و هم بدو ب«. دیریب ذهنمن رونیما عوامل ب  را که ذهن

 میبدان دیبا و خانوادگ طور شخصبه مخصوصاً  ست؛ین یطورنیا م،یدانمان مؤثر مدر سرنوشت دهدنشان م

 نیا ریفَکان دارد. دباد کن نیشدن با ا یبه مواز خالص شدنش بستگ ای خانواده  که واقعًا غرقه شدِن کشت

  :دیگوبخوانم. م تانیبرا یاز مثنو تی. اما چند بدیدانرا شما اآلن م زهایچ

   چاره ن چتیست و هپر چاره کون
  روزن تیخدا دیکه نگشا تا

  )۶٨٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  غافل از آن کنون  تو هست گرچه
   انیحاجت حق کند آنرا ع وقتِ

  )۶٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   دیمج زدانِیکه  غمبریپ گفت
   دیهر درد درمان آفر یپ از

  )۶٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

فکر  کهنیا یبرا د،ینیبم هادگیهمان نشیچرا؟ با ب یتو از آن خبر ندار جهان پر از چاره هست ول دیگوم

هاست کم از عقل ذهنت که عقل جسم د،یخواهحل ملحظه راه نیاز اتفاق ا د،یآچاره از آن طرف م دیکننم

 دیو اآلن با د بن دایپ توانکم را نم نیچاره را و ا نیباز نکند، ا تیبرا تا خدا روزن دیگوم .دیخواهم

. شما اآلن شودآشار م شود،م انیآن کم ع ضا را باز کنف کهدر صورت . ولذهن از آن غافل هست
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مر عمال  دینیبب دیتوانبا ذهن نم د،ینشان بده د،یبه من ثابت کن شود،م یجورچه دییدر ذهن بو دینیننش

  است. دهیهر درد، درمان آفر یبزرگ برا زدانیفرمود که  غمبریپ دیگوم .دیکن ییشما فضاگشا

  رنگ و بو  نیمان نبز آن در یل
  او  فرمانِ یب شیدردِ خو بهرِ

  )۶٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جو در المان چاره یرا ا چشم
  جان  یِ ِبنه چون چشم کشته سو نیه

  )۶٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها خودشان درمان نیا د،ید دیچاره رنگ و بو نخواه نیاز ا درست است که جهان پر از چاره است ول دیگوم

 نیموافق ا ،یریباد قرار ب نیا اریو در اخت فضا را باز کن ،را به شما نشان نخواهد داد، مر مرکز را عدم کن

لحظه.  نیدر مقابل اتفاق ا دیلحظه، و مقاومت خودتان را بسنج نیبه ا دییایکنم ب یادآوری شهیهم. باد باش

شده گشوده یگرفتن فضا یلحظه و جد نیاتفاق ا رشی. پذدیکنفرمان او اطاعت نم از دیکناگر شما مقاومت م

  .دیآشده مگشوده یاز آن فضا د؟یخواهچارۀ کار است. فرمان او را م

مرکز  دیبا نیرا بب که المان نیا ی؛ براچشم خود را به المان ،دنبال چاره هست کهکس یکه ا دیگوم اآلن

جان  یسوچشم خودت را مثل چشم کشته که به دیگوم شود؛نم دهید المان دگیهمان دیبا دعدم باشد، 

  . روداست که چشمش دنبال جان م نیا لی. تمثماندباز م ردیمکه م وانیکه چشم حاال هر ح دیدید ماند،م

اگر  چشمانت را باز کن به المان تو ،یدر ذهن مرد کهنیمثل ا ول یتو هم درست است که هنوز نمرد دیگوم

. میاز جنس او بشو دیبا مینیرا بب ، ما دائماً المانچشم باز شود به المان کهنیا ی. برایزنده بشو خواهم

دنبال چاره هستم؟  ایهمه، آ نیهمه مسئله دارم من ا نیا دینیبب دیاز خودتان بپرس د؟یجو هستاصال شما چاره

فضا را گشوده نگه  دیکار با نیا یبرا م؛یجا دائماً باز نگه دارآن یسومان را بهچشم عدم دیبا د،یآم از المان

 یباز قتلحظه و نی. اتفاق امیریب دیبا یلحظه را باز نیاتفاق ا میفضا را گشوده نگه دار کهنیا ی. برامیدار

مقاومت سبب  د،ینگه دار دیریگفاق را نمات د،ینگه دار دیریگنم دن،یبه رقص کندشروع م زندگ شودم

  .فتدیکه انسان در اتفاق به تله ب شودم

. اگر میلحظه ما مقاومت کرد نیبه تله افتاده است، چراکه در مقابل اتفاق ا زندگ میکه ما دار ییهارنجش تمام

است که چشممان را  نیاطر اختمام دردها به م،ینداشت خشم چیه م،ینداشت رنجش چیاآلن ه میکردفضا باز م

مر  شودنم انیاما ع د،یآلحظه با آن م نیدرمانش هم ا دیآمسئله م اگر. میدر آن لحظه باز نکرد در المان

  .مییگوم میچه دار دیدان. بله، فکر کنم شما مدیروزن را شما باز کن نیا
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  چون نَفَس در امر تو  زدانیاندر امرِ  باد
  ام گشته، وز تو مدحت خوان شده امرِ تو دشن ز

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

در اثر فشار هوا و چرخاندن زبانمان به  میکن لشیماست که تبد ارینَفَس ما در اخت نیطور که اهمان دیگوم

تار آن دارد. به رف بستگ شود؟م ی نیتحس ای شودبه دشنام م لینفَس ما تبد و ک، ی نیتحس ایدشنام، 

 رادیا ای میکن نشیکه تحس کندم نییآن شخص تع ماست ول اریدرست است که نَفَس ما در اخت نیپس بنابرا

به او. میریب  

 دیماست و ما با اریکه نفَس ما در اخت طورنیباد در امر خداست، هم دیگواست. م نیمورد ما هم هم در

 نیوجود دارد، ا وجود دارد، بادران یکه همچون باد میببر یپ دیا با. ممیریعهده ب را به ییفضاگشا تیمسئول

ذهنمن ذهنما من ست،یوجود ما ن تینهایو  میستین مان توهم نم دیتوهم با د نیا یاست و از تو متوهشود 

مقاومت،  . و با عدممیتوهم را بشناس مینظر بتوان دیکه با د میبن ییهر لحظه فضاگشا دیآمد، پس با رونیب

را نشان  نیها هم  همشل نیو ا شتریب کندباد هم به ما کم م میشو. هرچه موافق باد ممیموافق باد بشو

  . دهندم

[شل شل  نیا ول زدیانگمدحت خداوند را نم ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیکه ا دینیبم

عدم کردن مرکزمان و از جنسِ او  تیما مسئول شل وقت نیدر ا. زدیانگم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

  بله. د،یآباد مساعد م نیو بنابرا میزیانگخداوند را م نیما تحس م،یریگشدن را به عهده م

  دان  ریتقد ۀرا مختلف از مروح  بادها
  شده  رانیصبا معمور عالَم، با وبا و از

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

در  ریقضا، و تقد عنیهم  ری. تقدمیبادبزن، اآلن هم داشت عنیچه هست. مروحه  اشکه معن میدانم رید حاال

 ذهنبا من دییشما نگو عنی شود،خاطر خواست شما مختلف نمبادها به عنی. ردیگمقابل دانش ما قرار م

غلط است.  ست،ین کاف ریما در مقابل تقد ذهن دانشنه!  وزدکار را بنم باد مساعد م نیاگر ا کنمفکر م

 د،یحدس بزن ای دیبخواه جوِر خاص یاگر شما با ذهنتان  شوندعوض نم بادها اگر مختلفند، نیبنابرا پس

و  ریماست با تقد ذهنما که مال من دگیهمان یدهاید نیاست و غلط است. ا دگیهمان دید هادید نیچون ا

بهترِ ما  شتریو هرچه ب یماد  دِ ید نیا داند،فرق دارد، آن خرد کل است و نفع ما را م لیفکان خنو ک قضا

 میو نفهم میخودمان لطمه بزن ممن است به دید نیلحظه ما با ابهلحظه عنی. ستیعاقالنه ن چیاست که اصال ه

  . دیکن نییتع دیتوانمن د،یکنن نیی. اصال شما نوع باد را تعمیزنلطمه م میدار
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  دان ریرا مختلف از مروحۀ تقد بادها
  شده رانیصبا معمور عالَم، با وبا و از

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است  یلحظه باز نیکه اتفاق ا میریگم ادیرا  نیفقط ا د،یبن ییفقط فضاگشا د،یبشو میفقط تسل دیتوانم شما

. شودبه صبا م لیباد تبد د،یکن یی. شما فضاگشامیکنمقاومت م وقت م؟یریگم یجدّ  . کدیرینگ یو جدّ

من،  ذهنمن با مقاومت من، با خواست من . زندگشودم رانیبا وبا و شود،با صبا عالَم آبادان م دیگوم

ذهن من  کهنیبا وجود ا دانم،نم میکنم و بو یی. اگر فضاگشاشودخراب م د،یآمسلّط باشد، وبا م نیاگر ا

به صبا  لیوبا تبد نیا کنم،کنم، فضا را باز م زهیدعوا کنم، ست دیبد است، من با لیاتفاق خ نیا دیگوم

. اگر میندازیدر خودمان جا ب دیرا ما با طرز تفکر و سب زندگ نی. اکندمرا شوفا م زندگ زندم شود،م

خوب و بد کند، مخالفت کند، مقاومت کند، ما به  خواهدمرتّب م ه ذهنبا عقل من م،یبده ذهندستِ من

 کنممن هم م کنند،کار را م نیهمه ا«: دییبو دیشما نبا م،یکن دیتقل دیمورد نبا نیو در ا میرسنم ییجا

 مینیبب میها گوش بدهحرف نیا حداقل به م،یادهینظر نرس دِیما به د اگر .دیگوچه م نینه! نگاه کن بب» .رید

  .ندیگوچه م

به ما دست ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیهمان دِ یکه از د یخاطِر فکربادها مختلف است، نه به  بله

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهنه! بله  م،یدانو م میفهماصطالح مو به ییکه ما شناسا یجورآن دهد،م

ما درست  به صبا بشود، زندگ لیباد تبد نیکه ا میکنما مرکزمان را عدم م پس .کندم نییتعقضا  انسان)]

  بشود، آبادان بشود. بله.

  مروحه پنهان مدار ،یرب نمود ایرا  باد
  پاکان شده نۀیچراغ س دنید مروحه
  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 نیا لۀیما به وس زندگ ن،یزم دیها برداشت ما را، کوبموقع ه ما. باد بعضب یباد را نشان داد ایخدا دیگوم

که مقاومت  میاطالعات را نداشت نیا دیشا م،یجهان گذاشت نیباد خراب شده است. ما از ابتدا که در واقع پا به ا

 یفکان وجود دارد، ندارد، قضا وجود دارد، باِد ک وجود میتسل کنند،فضا باز م کنند،قضاوت نم کنند،نم

 یطورآن کند،را اداره م زیخدا هست همه چ ریبله د ،ذهن یِ خدا ی طورنیوجود دارد، ما هم یاجنباننده

 ودتخ ،یباد را نشان داد ایخدا«: دیگوم نیهم یرا، برا ماننهیس میباز کن دیبا م،یعمال ما راه بده دی. باستین

  »را هم نشان بده.
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بادبِزن را نشان بده، بادبِزن قضا است،  دیگوشما. م یبرا شودم داریپد شود،م دهیز عدم دبا مرک خودش

 یبادبِزن که قضا است با خودش  ریخودش را نشان بدهد. اگر قرار باشد، د دیقضا را نشان بده، با ول

را  ذهنمن یالوها د،یروال نمکم یدنبال الوها دانم،نم دییگوم ریاست که شما د نیا اشاست. معن

لحظه، که  نیلحظه حواستان به خودتان هست و به اتفاق ا نیدر ا د،یریگبه عهده م تیمسئول د،یکنفعال نم

ش  د،یریگقرار نم ذهنمن دیتقل ریتحت تأث د،یریگجمع قرار نم ریتحت تأث د،یکن یباز د،یبرقص نیبا ا

  .دیکننم

لحظه قابل اتّکا است و توکل است،  نیدر ا ییفضاگشا نیا داننداند، مگرفته ادیرا  میو تسلتوکل  دوستانمان

 ،یرب به ما نشان داد ایباد را  دیگوم خالصه .دهدعمل خوب است که مروحه را به ما نشان م ی میتسل

 ییهامرکز انسان عنیپاکان است،  نۀیس است که چراغ دنیکه مروحه د دیگوحاال بادبزن را هم نشان بده. بعد م

فضا را هر لحظه ببندد  . اگر کسکندفضا را باز م عنیچه؟  عنیبا قضا.  ند؟یبکه پاک هستند با چه م

خُوب ضرر » همه حرف است. هانیدست خدا بدهم، ا توانمرا نم ارمیمن اخت ستم،یخاطرجمع ن من«: دیبو

 ٩[شل شمارهببرد  شیکار را پ خواهدم ذهنمن نیبا هم شود،م مید، نه تسلنه توکل دار عنی کند،م

 ییجاها یرا  زیهمه چ م،یکندرست م نظم پارک ی ذهن. ما با مندیآدرست درنم نی، اذهن)](افسانه من

ستونش  ی دفعهی د؟ینک. توجه ممیدرستش کن میتواننم رید زد،یرهمه هم بِهم م م،ینیچبا عقلمان م

فکر  شود،م ضیبدنمان مر شود،خراب م ماننسیزیب شود،رابطۀ ما در خانواده خراب م شود،م دهیکش

وجور جمع میتوانخودمان را نم شود،م ادیدردمان ز م،یفکر کن میتوانروشن نم م،یدرست بن میتواننم

  .میکن

 دِ یبازشده قابل اتّکا است، د یفضا نیکه ا د،یفضا را باز کن دیکار با نیا یبرا د،یباد استفاده کن نیاز ا دیبا شما

غلط  دیدانبه شما ثابت کند، شما م کس ستیغلط است و الزم ن هادگیهمان دِ یو د دهددرست به من م

کرده است  ، خُرافاتبه شما در واقع ضرر زده دید نیا که دیدانسال م ۴٠سال،  ٣٠مثال  دیدار است، اگر سنّ

 یزهایبه چ دهدرا و قدرت را م اریاخت کهنیا یبرا کند،م انسان را خُرافات زهایبرحسب چ دنید شما را.

 کهنیا یاتفاقات بد معتقد هستند، برا دانمو نم ثهیاَرواح خب دانمکه به جن و نم ییهااز جمله آن ،جهاننیا

  .دینیبد معشما، ب دییرا ِبپا هانیچنقطه نیو ناپاک؟! هم ثهی؟! کدام ارواح خبجن کدام دارند. دهیمرکز همان

ندارد، اتّکا ندارد به  مانیاست ا که خرافات . کسمیدار جسم دید کهنیا یبرا م؟یهست خرافات قدرنیما ا چرا

را در عرِض  نیاست و ا امن یافضا، فض نیو توکل دارد که ا شودم میتسل کند،که فضا را باز م خداوند. کس

  تجربه کرد.  شوددو هفته م حتّ
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. »دانمنم« دیگودل پاکان، مرکز پاکان قضا است، عدم است، م» پاکان شده نۀیچراغ س دنید مروحه«

 دییبو د،یکه شما بدان شود. نمرید دانمنم عنیکه  »دانمنم« دییکه، شما بو ستین که شوخ »دانمنم«

به  میارا داده اریاخت ریما د مییگوم م،یکن رخودمان رفتا لینفاق است. هر لحظه به م رید نیا ،»دانمنم«

  .دیمرکز را عدم نگه دار دی. شما باستین یزیچ نیخداوند، همچ

نشان داده که حاال که باد را نشان داده و آثارش را  خواهداز خدا م ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره پس

 ١٠[شل شماره پاکان از جنس عدم است نۀیاست؟ س پاکان از چه جنس نۀیاست، به ما نشان بدهد که  س

 نیا عنیچه،  عنی» مروحه« نیا میدان. اگر نمستین هادگیهمان دیپاکان د نۀی. س(حقیقت وجودی انسان)]

. ما که با دیآاو م قیفکان از طربادِ کن نیت. او دارد، ادست خدا است، قضا اس دیگوبادبِزن م نیبادبِزن، ا

  .مینینه، حداقل آثارش را بب ای م،یتجربه کن میفضا را باز کن دیبا ای م،یبشناس میتوانذهنمان نم

  :دیگوخودش دارد م اآلن

  پرستصورت نیقیاو سبب، باشد  ندیکه ب هر
  شده دانب، نوِر معناو مسب  ندیب وآنکه

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یولو(م

 نیکه اتفاق ا میکنلحظه است. ما فکر م نیلحظه است، سببِ اتفاق ا نیا شهیلحظه که هم نیبه ا مییایب اگر

. اوردیوجود ب را به یلحظه اتفاق بعد نیاتفاق ا میدهاجازه م نیهم یخواهد شد، برا ییزهایچ یلحظه سبب 

ما  گشوده شده بود که زندگ یفضا م،یکردباز م راو فضا  میدانستم یلحظه را باز نیاکه اگر اتفاق  در حالت

که اتفاق،  م،یتسلسل باطل را پاره کن نیا میتوانستما م جانیهم عنی کرد،م نییما را تع ندۀیآ کرد،م نییرا تع

! شود؟ب نییاش با اتفاقات تعما همه زندگ اورد،یآن هم اتفاق، اتفاق را به وجود ب اورد،یاتفاق را به وجود ب

  باِد صرصر چه؟ نیپس ما چه؟! پس ا

 ١٠[شل شماره نیاست، ا ذهنمن نیپرست همپرست است، صورتحتماً صورت ندیاو سبب را بب هرکه

 ند،یبو صورت م ندیبم دگیهمان لۀیلحظه به وسبهپرست است، چون لحظهصورت (حقیقت وجودی انسان)]

پرست صورت ند،یبرا م شانذهنمن نیهم رانیاز د ندیبم ذهنمن خودش را ند،یبنقش م عنیصورت 

 ریغ پرست،پرست، من ذهننقش عنیپرست وجود ندارد. صورت یرید زیاز صورت چ ریغ کنداست، و فکر م

 دانمعن یاریهش عنینور  ند،یه مسبب بب. اما هر کشناسدنم یرید زیچ چیه دگیو نقش و همان ذهناز من

  آن است. 

در مقابل اتفاق  دیلحظه. شما مقاومت کن نیواضح است در ا خوب» شده داناو مسبب، نور معن ندیکه ب هر«

اگر فضا را  . ولدیآوروجود مرا شما به یاتفاق بعد دیاز جنس اتفاق بشو د،یشولحظه از جنس اتفاق م نیا
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 دیفهمو شما م آوردوجود مرا به یشده اتفاق بعدگشوده یفضا نیشده مسبب است. اگشوده یفضا د،یباز کن

که  دییشما نگو ر،یاست د لیتمث هانی. اجنباندبادبزن خداست که باد را م نیمروحه است که، ا نیکه ا

اتفاقات  لهیوسبه دینبا اتفاقات. رید زندمباد  ی دیآباد م کهنیاست. ا لیخداوند که بادبزن ندارد. بله تمث

اآلن از جنس مسبب  دیشما با فتند،یمسبب ب لهیوسبه کهنیا یبرا فتند،یمسبب ب لهیوسبه دی. اتفاقات بافتندیب

  . دشوتر نمساده رید نیواضح است، از ا ری. ددیفضا را باز کن دیبا د،یاز جنس مسبب بشو کهنیا ی. برادیبشو

ه یِصورت جان دهند از آرزو اهلییَشب  
  درها ارزان شده اهل بحرِ معن شِیپ

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

است  ذهنمن نیهم ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهکه اهل صورت  دیگودرشت، م دیمروار عنیهم  دره

 عنی ر،ید دگیهمان یلحظه بعد هم  نم،یبم دگیهمان قیطر لحظه از نی. اگر اندیبم دگیهمان قیکه از طر

 یاریهش عنیپس من از اهل صورت هستم. اهل صورت  ست،یفکر ساده ن گذرد،م دهیفکر همان یاز ذهنم 

خودش از جنس الست است،  کند. فکر نمندیبنم ها را زندگ. انسانندیبنم یرید زیاز جسم چ ریغ ،جسم

 میتوانرا نم دارد، زندگ زندگ کندرا در مرکزش تجربه نکرده، فکر م موقع زندگ چیاست، ه زندگ از جنس

 نیجسم است، پس بنابرا زندگ کندفکر م قعکه داشته باشد. بعد آن مو ستیجسم ن زندگ م،یداشته باش

باال  لیخ اشزندگ دیثال الماس باباال است. م متشانیق لیاست که خ ییهادارند آن یشتریب که زندگ اجسام

  پرست است.دارد، صورت زندگ لیگران است. خود پول خ متشیباشد. چون ق

 دهند؟بشود، آن را م زندگ دیلحظه با نیدر ا زندگ دهند؟عمال جانشان را م عنی» صورت جان دهند اهل«

 میدان. اما دره، دره را مدگیهمان عنیستند، سنگ ه براق هست ول یهاشَبه همان سنگ خرند،شَبه م ی

اند ارزش که شَبه ییزهایچ نیا اهل بحر معن شی. اوال پمیبدان زندگ یدرها میتواندرشت است، م دیکه مروار

 کنند، را زندگ زندگ خواهندلحظه م نی. ااندندارد. دنبال چه هستند؟ دنبال زندگ ارزش دگیندارد. همان

  در ساختن مسائل و موانع و دشمن تلف کنند.  کهنیکنند. نه ا رهیذخ کهنیداشته باشند. نه ا کهنینه ا

 است که خود زندگ اهل معن نی. اما اکنندوجو مها جستهستند و آن را در شَبه زندگ یصورت در آرزو اهل

 ،یریب جهاننیا یهاشَبه نیهم معنها را بهر درهرا. اگ کنند زندگ دایپ توانندها نم. آنشانیارزان است برا

  است.  یترشل معن ول  دهدم آن را معن

 نیدر ا تیفیباک که اهل صورت است که اصال آن زندگ آن کس یبرا  »ها ارزان شدهدره اهل بحر معن شیپ«

 ی دیآم لحظه زندگ نیا عنی. کندجو موها جسترا در شبه او زندگ کهنیا ی. براستیلحظه قابل حصول ن

که به  گرددم یزیچ یدر ذهنش دنبال  دهد،زنده را م . زندگخردشَبه م دهدرا م نیا ی کند،م زندگ
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 اهل معن ای دیکه شما اهل صورت هست دینیبب دیتوان. حاال شما ماندیطورنیبدهد. اهل صورت ا او زندگ

   د؟یهست

 نیدر ا تیفیباک ها آزادانه به زندگشدند، آن لیهستند، تبد ییتای یایمعنا هستند، در یایکه اهل در نکسا

 شیبرا کند که زندگ دایپ دسترس دارند. تازه آن شخص دنبال شَبه است که بتواند به زندگ لحظه دسترس

دست لحظه خرج به نیکه جانش را در ا کندنماست اصال، چون حس  رممنیکند، غ دایپ تواندنم ست،یارزان ن

  . کندآوردن مفرغ م

  کَند شانیمَقّلد خاکِ مردان، نَقلها ز شد
  شده شانیا ریز رِیآن دگر خاموش کرده، ز و

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

فقط  عنیها مقلّد است، نانسا ذهنمن عنیها فرم انسان دیگونشسته، خدا، م زندگ یبه جا جانیدر ا شانیا

 شیتمام محتوا د،یدار ذهناگر من دیبن توجه ی. شما کندجدل م کند،به فکرها بسنده م زند،حرف م

قدر از که ما چه دینیب. مدیمقلّد هست نیبنابرا سکه مال شما باشد. پ ستین یزیچ چیگرفته شده، ه رانیاز د

ما  ذهن. در منمیکرد دیتقل م،یگرفت رانیکه از د ییهاهمان م،یکندفاع م نمازندگ یرهاو تَ مانیباورها

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهحالت  نیا عنی م،یشوخالق م م،یکنفضا را باز م وقت م،یکنم دیتقل

به آن  است، مثل موالنا دیکه جد دیخلق کرد یزیچ ی. اگر دیآشده مگشوده یاز فضا تی. خالقانسان)]

ما مقلّد  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره جانیکرده، اما در ا را زندگ نیا دیکه شما نکرد دیدان. مدیچسبنم

  .میدوست دار شتریاز جانمان ب میگرفت رانیاز د دیرا که به تقل یزیو چ میهست

 آورد،به صورت درم عنی کند،منقل  یزیدائمًا از خداوند چ شانمن ذهن عنیها فرم انسان نیبنابرا پس

است ذهنش  رید یاما  زند،ذهنش دارد حرف م زند،اش حرف مطور است، همهاست، آن طورنیخداوند ا

 به زندگراجع وقت شهیشده. هم خداونداست، از جنس  ریز اریاست، فکرها بس ریز رِیز نیرا خاموش کرده، ا

 میخواهما مثال از موالنا م عنی. ندیآاند هم به حساب مزنده شده زندگکه به  ییهاانسان م،یکنصحبت م

 م،یاز خودش حرف بزن میاگر بخواه ای. میریگم ادی یزیو چ میخوانرا م اتیاب نیا ایدوجور است  م،یحرف بزن

  .میآوربه ذهن درم م،یکننقل م . همیحرف بزن میتوانواقعاً نم

دارد  ذهنمن اگر کس زند،ها دائمًا حرف مانسان ذهنمن عنیها فرم انسان میدانن مما اآل نیبنابرا پس

آن هم  کند،م فیفقط توص آورد،به ذهن درم کند،صحبت م کند،نقل م زند،به خدا دارد حرف مراجع

فکرها  ریز رِ یدر ز کندموش مکه فکر را خا . هر کسستیاما آن شرط ن ست،ین ریپذانیاصال پا اد،یز یهانقل
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نشان  جانیاست که اآلن ا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهحالت  نیهم عنی شود،از جنس او م

  فکرها است.  ریز رِ یگشوده شده ز یفضا نیا د،یکنفضا را باز م وقت م،یدهم

لحظه آن  نیدر ا . وقتشودز جنس او مبه عمق، ا دیآم ینقل است،  شود،در سطح فکرها م دیآم ی

 قیحق میاگر تسل د،یشوم میتسل است که شما وقت نیا اش، معن»وقت الهمعل« میهست گفت ادتانیحالت 

درست است. از جنس  میتسل نیا صورتنیا درو خدا باشد،  دینباشد، که شما باش زیچچیکه با شما ه دیبشو

 میتسل نیجا، اآن دیایب ینقش  ای ریتصو ایجا آن دیایبا شما ب یفکر یرها است. اگر فک ریز نی. ادیااو شده

ناقص  میاست، تسل شُل میده درصد، تسل می. تسلستیوحدت کامل ن ست،یوحدت ن نیا زد،یرمرا به هم 

فکر  ول میتسلباشد، ناقص است. اگر فکر باشد در  میناقص است. اگر فکر در تسل میتسل ،ذهن میاست، تسل

هم هستند. شما  فکرهالحظه  نیباز هم نسبتاً کامل است. از اجسام مربوط به اتفاق ا میتسل د،یرینگ یرا جد

 نیبخارات هم نیا ر،ید شودبلند م یبخار ی ایدر یاز رو گوییدم .دیرینگ یرا جد تانیفکرها دیتوانم

بخارات را  د،یاگر با فکرها با بخارات بلند بشو ت. ولاس زندگ ایاصل است و در ایمن هستند. در یفکرها

  د؟یکننه. توجه م د،یریب یجد

شما  دینی. ببکندباشد فقط از خدا نقل م ذهنمقلّد که من نیا» کنَد شانیها ز امقَلّد خاکِ مردان، نَقل شد«

  د؛یجواب بده د،ین سؤال کن. از خودتادیزنفقط حرف م ای د؟یشوم ای د؟یاواقعاً از جنس او شده

  دیِبچقُراضه م نده،یبر ره داشت پو چشم
  کنون در کان شده نیره را ب نیچُقراضه آن

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 خوارزهیو ر ،یکننده بودوجوجست ،یبود ندهیپو ،یحواست باشد، تو گدا بود دیگوم د،ینیشما بابد بب عنی 

معموال  نیهم عنیچه، قُراضه  عنی دیدانم قُراضه .دگیهمان ۀخورند خوار،دگیهمان عنی رخوازهیر ،یبود

 تراشندزرگرها م نیکوچ طال که مثال ا یهاقُراضه هستند. تکه هانیا زد،یرم نیآهن و طال که زم یهابراده

 د،وجود دار زندگ ذرهی هادگیدر همان نعیقُراضه.  ندیگوها را مآن شود،م با خاک قاط نیزم زدیرم

 . پس هرکسداردخود طال را برم ی ند،یچها را مآن دیآم ی. زدیرم نیطال که زم یهابراده نیمثل هم

 نمیشما را بب خواهممن م دیگوم جهان است. ول نیا یگدا نیا ند،یچذهن قُراضه م رودلحظه م نیکه در ا

 د،یچم دگیکه اشتباهاً داشت همان ییاریهش نیهم ارکن را گذاشت ییگدا نیهمه صحبت ا نیاز ا اآلن پس

 عنی »نیب«شد.  ییتای یوارد فضا عنی ،زندگ معدن برگشت وارد معدن شد. یاریهش نیا د،یچقُراضه م

رها  یدیچم دگیصورت همانجهان که به ییاآلن از گدا ،یکه گدا بود نی. ببنیاآلن بب نیهم ن،یرا بب نیا
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ها را جمع باارزش. تکه زیهرچ ر،ید کندبه طال صحبت مدارد راجع ،یوارد معدن شد ،یوارد کان شد ،یشد

  . وارد معدن بشو، معدن زندگ دفعهی ،کنم

از آن  کهنیا یبرا م؟یدار دهیفکر همان همهنیآخر ما چرا ا ؟خواهم خودت زندگ یو از فکرها زهایچرا از چ

لحظه  نیدر ا شیاز محتوا کهنیا یذهن فعال است؟ برا همهنی. چرا امیخواهم ها زندگقُراضه ها،دگیهمان

که من با ذهنم  ییزهایندارد،آن چ جهان اصال زندگ نیکه ا دیکن نییتع دفعهی ما. اگر شمیخواهم زندگ

 رِیدر ز . زندگدانمم یرا باز هانیلحظه هستند. من ا نیا یو بازجز هانیندارند. ا زندگ هانیا کنم،تجسم م

و از  یکه فضا را باز کرد نیخودت را بب عنی »کنون در کآن شده نیب« جا است. پس؛آن کنمکه من باز م ریز

فکر فکر به آن  نیپس از ا نیچ. اگر نمرید نیچرا نم یفکر یهاقُراضه نی. و ایاجنس آن فضا شده

 یزهایما به چ کهنی. نه اخواهجهان نم نیاز ا یزیچ ،یاخاموش شده ،کندرست نم ذهنمن عنی. یپرنم

 زهایچ نیدر ا دنبال زندگ ذهنکه من یطورنیا نی. ولمیدار ازین مانزندگ یما برا م،یدارن ازین جهاننیا

آمده، بعد آن  رونیب هادگیشده، از همانگشوده یبا فضا میباش از جنس زندگ دیما با کند،است، ما را گم م

 یموقع . آندیآدست متر بهراحت اهاتفاقًا آن م،یاوریدست بها را هم بهآن میخواهکه از جهان م یزیچ

 نیاصال ا . من چرامیالزم دار یزیچکه ما اصال چه مانبه زندگ دیآم توازن د،یآم تعادل ی د،یآم بلنس

. ترازو هست نهییتو ترازو و آ د،یگوآخر م تی. در بزندگ یبا ترازو دهیمن؟ منتها نه با فکر همان خواهمرا م

 کند؟چه کار م نهییآ م،یهست نهییکه ما آ دی. شما نگاه کنمیهست نهییما آ قتاًی. حقندیبم نهییآ سنجد،م

  برود.  گذاردم دهد،شان مآن را ن شود،رد م شیکه از جلو یزیهرچ

 خوشلکه اگر  گذرد،م شیاز جلو هرک رونیب دیدوتا دست ببا نهییاز آ دفعهیکه  دیدید نهییشما تا حاال آ

و ردیباشد بمن م ستیبا جانیتکان نخور هم هان دیببایمردم ز ستادهیا نهییتو را نشان بدهم، نه. آ خواهم 

 نهییلحظه آ نیا کند،قضاوت هم نم چی. هدهد. همه را هرجور هستند نشان مشوندرد م شیو زشت از جلو

زشت  نی. ارمیاست ب لخوش نیا ی. آیمچسبنم کدامچیبه ه شود،رد م شیلحظه از جلو نیاتفاق ا م،یهست

. رودم نیازو هم از ببرود تر نیاز ب نهییبرود، آ نیاز ب نهییآ زد،یهم بربه نهییآ شودکار سبب م نیاست برانم، ا

هم  نه،ییهم آ سنجد،م دهد،م صیحالت حضوِر ما هم ترازو است، تشخ عنیبا هم هستند.  نهییترازو و آ

  . دهددرست نشان م

موالنا  وقت . ولمینیبب میتواننم میدار ذهنمن را ما وقت نیاندرغلط است. اغلط نهییترازو و آ ی ذهنمن

که قراضه را  نمیتو را اآلن بب خواهم: من مدیگو. پس موالنا مدهدرا به ما نشان م نیموالنا ا م،یخوانرا م

(افسانه  ٩[شل شمارهحالت  نیبه هم عنی. یاکه من کردم وارد معدن شده ییهاصحبت نیبا ا یرها کرد
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قراضه هستند، حاال من  هانیچنقطهو آن  یدیچو قراضه م جهان هست نیا ی: تو که گدادیگوما م ذهن)]من

فضا  ،(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره یندازیب دیها را باقراضه نیکه ا یدیفهم نمیتو را بب خواهمم

از جنس خدا بشو. تمام  عنیبا تو نباشد باز کن، و وارد کان بشو  زیچچیه عنیاله وقت، مع ل عیطور وسرا به

  شد رفت. بله

  شیخو مانِ یبر ا میمادر بر بچه، لَرز چوهم
  شده؟ مانیسر اسربه فِیچه لرزد آن ظر از

  )٢٣٧٠ ،ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 نیاز ب مانمانیا میترسما هم م فتدیکوچ دارد، دائمًا کجاست؟ ن ۀبچ لرزد،اش مکه مادر به بچه طورهمان

 نیبه مقدسات من، به من توه دینکن نیمن، توه یبه باورها دینکن نی. توهمیدار ذهن مانِ یا کهنیا یبرود. برا

سر که فضا را باز کرده سربه آن کس دیگوکه، م داردن دهیفا ذهن مانِیا د،ینکن نیمن توه یبه خدا شود،م

هین تواند به خدا آسیب بزند؟ توکس م ترسد؟م یزیچشده است از چه قیحق مانیشده و ا لیبه خدا تبد

  بند؟ 

 . کسدیانشده لیپس تبد د؟یلرزخودتان م مانیبر ا دینیبب شما» شیخو مانِ یبر ا میمادر بر بچه، لَرز چوهم«

شده است، از جنس خدا شده گشوده یشده است و جنس حضور شده است و از جنس فضا لیکه تماماً تبد

و  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهوجود دارد  هم جسم مانیکه ا دیبو خواهدم لرزد؟م چه یاست، برا

ام. نشده لینه؟ پس تبد ای مانمیبر ا لرزمکه من م دیسؤال کن دتاناست. و شما از خو ذهنمن مالِ جسم مانیا

مرتب ادامه دارد  نیب نیا عنی. دیبشو مانیسر اکه سربه دینیشما در خودتان بب عنی ند،یبب خواهدموالنا م

  نیب دیگواآلن م دینیبم

بفهمد  کهنیا یجابود، امتداد خدا بود، رفته بود به یاریهش یبود،  نیچقراضه یره را، در تو  ن یچقراضه آن

مواظب باش، برگرد وارد  اوردیدرب که از داخلش زندگ دیچجهان قراضه م نیاست، داشت از ا از جنس زندگ

 کهنینه ا یبشو مانیتمامًا ا ،یبشو مانیا سرربهس دیکار با نیا یبرا دیگوکان بشو، معدن بشو، و اآلن م

تمام  نیباشد. پس بنابرا هانیچنقطه نیهم جزو ا مانیا ،داشته باش ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن

تو وصل  مانیا یها به باورهااگر هم آن (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهرا رها کن  هادگیآن همان

  . بله یبشو لیسر به او تبدسربه دیهستند. با

  یدر غم سرلشر یگدازم ماه چوهم
  سلطان شده حَشمیب ،یچون آفتاب نمتیب

  )٢٣٧٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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. خودت هم یوبش لیواقعاً تبد نمیبب خواهمم بردکار مرا به نمتیب ۀکلم ایاصطالح  نیمرتب ا یبعد اتیاب در

 یسرلشر است. برا کندماه است. فکر م انیها اطرافستاره است. آن یادی. ماه، در شب با تعداد زنیبب دیبا

 م،یسرلشر بشو میخواههم م ما .هانیاست ا لیمثستارگان باشد، ت نیا یبرسد و سرلشر یبه سرلشر کهنیا

هرحال به م،یبشو سیرئ میخواهدر جامعه م م،یبشو سیرئ میخواهدر خانواده م م،یبشو سیرئ میخواهما م

 عنی یگدازبودن ما را کشته است و م سیغم رئ ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهحالت  نیا عنی ذهندر من

به  کندهم اشاره م دیو شا کندم ذهنما را از جنس من یلشرسر غم .یشوم یو کوچ دار یگدازم

 گدازد،واقع مبه کوچ شدن، در کندچهارده است شروع م شب کهکه ماه، وقت دیدان شدن ماه، مکوچ

تر مکوچما هم ابتدا که مشود .جهان اگر پدر و مادر عشق نیبه ا مییآ به ما مر آقاکه  گفتندس رغمیلش 

به خدا زنده بشو، نگفتند که به عشق زنده بشو،  ذهنبا من دیباش خواهدلشر نمشما سر خورد،به درد نم

  .میخوردنم قدرنیرا ا یلشرسر ما غم کردنداگر م ییاصال عشق را شناسا

بودن. حاال  سیدر غم رئ ،یشوذوب م ،یشوگداخته م یماه دار یمثل  »یگدازم همچو ماه«بله،  

مثل آفتاب  خواهمتنهاست. من م ست،ین یاستاره چیاطرافش ه ریمثل آفتاب در روز که د نمیبب خواهم،م

ماه   یداشته باشند، مثل ماه.  دیبا مجهان حش نیا یها. البته پادشاهیتنها، خودت، بدون حشَم پادشاه بشو

هم ستاره  ی آفتاب حت ول است. لیهستم، تمث هانیتر از امن بزرگ  هانیا کندستاره فکر م هاونیلیو م

من  جزء ابواب جمع نینشو، نگو که ا دهیها همانکه تو با انسان دیبو خواهدندارد، خودش آفتاب است. م

 ییهابه من احترام بذارد. مخصوصاً آن دیبه من احترام بذارد، آن با دیبا نی. اکنمرا کنترل م نیاست، من ا

مواظب باشند. حشم  دیبنند، با ها سؤالاز آن اهندخوکه مردم م رسندم ییجایبه  ای شوندکه معلم م

سلطۀ  ریز کهنیا یاست. برا چارهیدارد ب دیکه مر دارد، کس دیکه مر که مراد است، کس نکنند، کس دایپ

 هانیمبادا ا ت،اس دانشیش در فکر کنترل مراهدارد، هم ذهنمن  گدازد،است، بدبخت است. دارد م دانشیمر

  د، حشمش هستند.برون

 و به حشَم یاندازنور م یو دار یزنده شد مثل آفتاب به زندگ سودا گذشت نیتو از ا نمیبب خواهمم دیگوم

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهحالت  نی. انمتیبب خواهمم »نمتیب« بشو. ازینیب از حشَم ؟یندار اجیاحت

 هر کس نداز،یبه آن، نورت را ب نداشته باش، مثل آفتاب زنده بشو یکس کار چیرا عدم کن، با ه مرکز انسان)]

 جوریبنم،  یکار ی دیکه خوب من با دیگوواقعاً م درخشد،آفتاب آن باال م نینورت را گرفت، گرفت. ا

 یآفتاب نیها شما تا حاال همچاز آن دیآبنند، خوشم نم دینبا یاعده یها از نور من استفاده بنند، آدم

  .دیادهیند د؟یادهید
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دور من  دیبا هانیها را تجسم نکن، ا، در ذهنت آدمبشو لیباشد تبد دیبا یطورنیا نمیبب خواهمم دیگوم

به حرف من گوش  دیبا نیجا برود، اآن دینبا نیکار را بند، ا نیا دیکار را بند، آن با نیا دینبا نیباشند، ا

  .یسرلشر غم د،یپرسم دیاز من با کرد،م

  دود برهان است بر آتش؟ خَمش ییگو چند
  آتش گشته و برهان شده دودیب نَمتیب

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

دود نشان آتش است. دود در  نیبدود را م وقت ر،یکه بله د استدالل کن ،در ذهن باش خواهم قدرچه

 م،یرا نگه دار ذهن، منذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهحالت  نیا میتوانآخر ما ماست.  ذهنمن  جانیا

 لیرها کن تبد راخدا وجود دارد، آتش وجود دارد، دود  دهدنشان م نیدود است، خوب ا نیخوب ا مییبو

زنده  ،ق گشتآتش عش ،آتش گشت ها،دگیبدون دردها، بدون همان ،ذهنبدون من »دودیب نمتیب«بشو، 

جنس  نیشما هم از ا خوب. با ذهن استدالل کن ،در ذهن باش کهنی. نه ایبه او، خودت برهان شد یشد

گلدان وجود دارد،  نیخوب آقا ا لیخ مییبو دیبا . ما تا کریبر آتش است د لیدود دل دییگوکه م د؟یهست

نده وجود دارد. خوب سازنده وجود دارد به آن وجود دارد، پس من معتقد هستم که ساز یاسازنده یپس 

  ها.شد آن استدالل تمام ریبشو. د لیتبد

که  نمیدر خودم بب خواهماآلن م دییگوو به خودتان م دیخوانهستند، شما م لیتبد اتیهمه اب هانیا بله،

خدا وجود دارد و  لیدل نیبه ا ل،یدل نیرا که به ا به آفتاب شدم. استدالل ذهن لیحشَم را رها کردم و تبد

  او شدم. هب لیآن را من رها کردم، تبد کند،ما را اداره م زندگ

  بو وان،یگشت و چند گردد بر سرت ک چند
  شده وانیبر سِر ک حایمس همچون نمتیب

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

نحس اکبر است، در ضمن دور  است و شتریاز همه ب نیاز نظر سنگ ،یاست که از نظر بلند یاستاره ی وانیک

 وانیفالن ،نه. ک چقدر بلند است و وانیکه ک میکه ما باال نگاه کن زندم لیتمث یاریهم هست و ما به عنوان هش

و بزرگ  دیآم نیهم به نظر ما سنگ دهد،را نشان م یکه هم دور ذهنمن  نیاست. ا ذهننماد من جانیدر ا

 گردددور سر ما م و نحس نیسنگ نیا یاریعنوان هشما به عنی. گرددسر ماست، باال سر ما م یباال ول است

 مییگوم م،یکنکه باال نگاه م طورنیباالتر از ماست؟ هم ذهنمن ایآ و به نظر ما باالتر از ماست، افتدو اتفاق م

نگذار دور  ش،یبرو رو ر،یرا بذار ز ذهنمن عنی وان،یک یباال برو حایمثل مس مییگوسر ماست م یباال وانیک
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به باال  نیبنابرا. وانیک یباال یبرو حیمثل مس خواهم. من مستیچ کند که سرنوشت تو نییسرت بردد و تع

  .میهستما آن  دهداست که به ما نشان م یریتصو زیما باالتر از هر چ عنی. دیرا نگاه کن نییپا دینگاه نکن

  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

  بو وان،یگشت و چند گردد بر سرت ک چند
  شده وانیبر سرِ ک حایهمچون مس نمتیب

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

سر  یهم باال ،از زندگ کندهست، هم دور است که ما را دور م نیهست، که هم سنگ ذهنمن نیهم وانیک

که نحس هم  میریقرار ب ذهنسلطۀ من ریکه ز ستین فیح تییعنوان خداما به م،یکنه مماست و به آن نگا

 ،یپا بذار ریرا ز هادگیانداخت تو همان را هادگیهمۀ همان حیکه مس طورنیهم نمیبب خواهمم دیگوهست؟ م

  سر آن. یباال یو برو له کن

ببلعد بو نه من باالتر از تو  خواهدلحظه توجه زندۀ شما را م نیا که دگیهر همان د؟یبرو دیتوانشما م مینیبب

که  نمیبب خواهمم دیگو. مدیابه حرف موالنا عمل کرده دیکار را بن نی. اگر امیآنم سلطۀ تو ریهستم، من ز

  اآلن. کنم یکار را دار نیتو ا

سال  کرده؟ س نییتو را تع و زندگ دهیتو چرخ سر یباال وانیک نیقدر اچه عنی» گشت و چند گردد چند«

قدر باال را نگاه بشر! چه یباشد. ا تیبه بشر تواندم تیب نیا حت و است؟ چهل سال است؟ پنجاه سال است؟

عنوان به ما .واقع سعد اکبر هستدر حاینحس اکبر است؟ تو مثل مس کهبهتر از ماست در حال وانیک کنم

 م،یو امتدادش که به او زنده شده واقعاً سعد اکبر هست (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل شماره[ زندگ یروین

 باشد، ول بایز دیبا باشد. هر اتفاق ین دیبا االصولعل میکه بن یهر کار م،یریکه ب میهر تصم عنی

  باشد. ذهنمن عنیباشد،  وانیک نیبه نحس اکبر که هم میدیچسب

  اریب و آن اریب نیز من که ا جوبهینَص یا
  و آن و آن و آن شده نیرسته از نَمتیب

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  :میبخوان میتوان. ممیبخوان میتوانرا چند جور م نیا ما

  اریب و آن اریب نیجو ز من که ا بهینَص یا«

  » و آن و آن و آن شده نیرسته از نَمتیب

 میکه داشت طورنیهم» آنِ  آنِ  آن شده« عنیها همه کسره باشند. که واو دیآمعموال م یطورنیموالنا ا اقیس بر

 هابیترک نیاز ا موالنا خودِ خدا. ،خود زندگ عنیجان جان جان ». جانِ جانِ جان« میکه دار طورنیهم» آبِ آب«
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موالنا را  دیکه شا ییها. آنکندنم فرق چیاست، ه معن یدارد. به هر صورت به » واو«نسخه  دارد، ول

بشود  یبعد» آن«دو تا  عنیرا بتوانند عوض کنند.  هانیا دیکار شا نیدارند در ا درست کنند و دست خواهندم

  ».واو«با کسره بشود نه با » آِن آنِ آن« دییبو دیخواهرا م» آن«اگر سه تا  ای» آِن آن«

از او  یزیما چ دیآم هرکس عنیخواهندۀ سهم،  عنی جوبهیَنص ی. امیریگز آن مرا ما ا به هر حال همان معن

آن را  اوریرا ب نیا مییگوکه م میخواهم یزیما چ از هر اتفاق ،. از هر کسمیدار ذهنچرا؟ من م،یخواهم

من  دیگوو م .ستین شدنتمام نیا ،اوریرا ب نیآن را آورد ا اور،یآن را ب مییگورا آورد م نیا وقت اور،یب

 از آن بوده، بِره و نیصحبتِ ا عنی» و آن نیرسته از نمتیب« بن یطورنیاگر ا ،و آن بِره نیاز ا خواهمم

  . یبشو خوِد زندگ عنی ی. آِن آن بشویو آن، آِن آن بشو نیا

تو خودت  کنمم شنهادیو دارم پ نمیبب خواهمن ممن اآل نمت،یهست. ب نمتیب تیب نیباز هم در ا دینیبحاال م

. خواهم یزیچ ی از هر کس ،یزیکه تو از هر چ نیدر خودت بب ن،یرا بب نیـــ در خودت ا دیگوـــ موالنا م

چه ما از هر  یبرا ست،ذهنمن تِیکه خاص ستگداصفت ی نیا ؟تمام کن ؟را بس کن تیخاص نیا شودم

ها باشند که هرکدام از آن ییهاکه ممن است در دوروبرتان آدم دیشما نگاه کن م؟یخواهم یزیچ ی کس

 میخواهبهره م را که ه  و ما هم کس دهدقرار م ارشما را َتحتِ فش نیخُوب ا خواهند،از شما م یزیچ ی

 میتوانرا. ما م نیا میبخواه از زندگ میباز کن فضا را میتوانکه ما م . در حالتمیدهفشار قرار م رِ یاز او، ز

را  نیا ه م،ینخواه بهینَص م،ینخواه یزیها چکه از انسان میـ درک کن نمتیب دیگوکه موالنا م ــ میمتوجه بشو

بده آرامش بده. مرا  بده، راحت یبده شاد تیبده هو را بده، خوشبخت نیا یبده آن را بده، حاال آن را داد

. ستذهنمن یهاتیاز خاص ی ست،ییجوبهیاز نص هانیکن. حال ندارم حوصله ندارم، حوصله بده. ا اضر

 ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره دیکن دایرا در خودتان پ وهاال نیتو، شما ا بِره نیاز ا خواهمم دیگوم

(حقیقت  ١٠[شل شماره مین را بده، و آِن آن بشورا بده آ نیالوها که ا نیبا ا میهست دهیکه ما همان دینیبب

خوِد  ،به خوِد زندگ میزنده شو ،میخوِد خودش بشو میباز کن میباز کن میفضا را باز کن عنی وجودی انسان)]

  .خوردخداوند، عرض کردم آِن آن بهتر م

  ارگویمستِ معربِد ناطق بس یکن ا بس
  شده انزیچون کفۀ م انیخاموشِ گو نمتیب

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 میاندازرا م هادگیهمان . ما هم عرض کردم در اصل، وقتدهدنشان م زند،حرف م خاموش است ول ترازو

که  دیگوم نیهم یبرا ،ذهنما اوست نه من اصل نۀیآ و ترازو و میحال ترازو هم هست ن یدر ع میهست نهیمثل آ

 و حرف نزن اتذهنبا من ،و ناطق نباش نباش شکو عربده ینشو ذهنمسِت من ،یسِت غرور نشواگر تو م
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و در حالِت سون و  ذهن را خاموش کن عنی یاآلن خاموش بشو نمیرا بب تو خواهممن م ،حرف نزن اریبس

را  نهیترازو را نگاه کن و آ دیگوحرف زد که، بله م شود. در حالتِ سوت و سون که نمسوت حرف بزن

   .زنندحرف م هانیا یِ ردونگاه کن، ه

عنوانِ در مرکزش دارد به دگیکه همان ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیکه ا میپس ما متوجه شد

ز نظرِ ا میزنکه حرف م همهنیکه ا میشوکش است و ما متوجه نمو عربده هاستدگیمست همان ،ذهنمن

. زندحرف نم قدرنیاست ا نهیآ و رازوستکه ساکن است، ساکت است، از جنسِ ت انسان .ستکشموالنا عربده

ما حرف  ق یاز طر تواندنم زندگ ،ذهنمن لۀیوسما به میزنحرف م ادیز که او حرف بزند. وقت دهداجازه م

و ترازو بودنمان  گنهیدرواقع ما را به همان آ خواهدشروع شد، م نیاکه با » َفکانْ کن«باِد  نیبزند. هر لحظه ا

و  ارگویکه با لفظ ناطق بس دینیبم نیابرازِ عشق، بنابرا یو ترازو را الزم دارد برا نهیاول، بعد آن آ رساندب

 ١٠[شل شمارهنمانَد  دگیاگر فضا باز بشود و همان ول کندم انیحالت را ب نیکشِ مستِ غرور، اعربده

ما، ذهن  میاموشخ . وقتزندحال حرف م نیخاموش است، در ع نیا صورتنیدر ا (حقیقت وجودی انسان)]

  ریهست د ادتانیمعروف  تیآن ب ،میبن انیرا ب ما زندگ میتوانخاموش است، هزارگونه م

  و سجِل ماءیا ریغ نطق و ریغ
  ز دل زدیترجمان خ صدهزاران

  )١٢٠٨ بیت دفتر اول، ،یمثنو ،ی(مولو

راه ارتباط  نیترنییگو کردن واقعاً پاوحرف زدن و گفت نیراه است، ا نیبهتر ذهنمن یاز حرف زدن که برا ریغ

 ییدو لۀیوسدرست هستند چون به باً یتقر هانیبه ذهن، ا میزنکه م ییهاکه حرف میدانو ما م ستیمعنو

درست  م،یکنها ما اشتباه مموقع لیدارد و خ والنام نیحالت را هم نی. بهترمیکن انیرا ب وحدت میخواهم

 تواندو ترازو بودن، هزارجور م نهیسوت کردن، مثل آ و میآن منظورمان را برسان میتواننم م،یزنحرف نم

 ییهاکننده از انسانباد صرصر باد زنده نیا» بادِ صرصر«نوع که امروز هم گفت  نیکند، از هم انیرا از ما ب یانرژ

و  نهیمثل آ میباش انیو گو که خاموشِ کندما را آماده م . زندگشوداند هم صادر مزنده شده که به زندگ

  .میبه زبان ارتعاش، به زبان سوت، حرف بزن ،یریبه زبان د میمثل کفۀ ترازو که بتوان

قابل قبول  دیگوموالنا م ارگویکشِ ناطق بسصورتِ مستِ عربدهبه جانیکه در ا ذهنمن یها براصحبت جورنیا

صبر  د،یاست خُوب فعال قضاوت نکن نیشما قبولش سنگ یبرا دیآنظرتان مکه به اتیاب نی. هر کدام از استین

غلط است و  نیکه نه ا دیکناول قضاوت ن همان شود،چه م دینیحاال بب دیرا تکرار بن اتیاب نیدوباره ا د،یکن

  چه. عنی نیا

  :دیگوبخوانم، م تانیآخر برا تِ یب نیبه اراجع تیچند ب دیبده اجازه
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  قرائت کم کن و خاموش باش نیه
  قرآَنت کنم نیع بخوانم تا
  )١۶۶۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 دۀیفا نیبذار من تو را بخوانم. ا خودت را نخوان، قدرنیحرف نزن، ا قدرنیا دیگوبه شما م زندگ

  .خوردم تیب نیاَش به اهمه» َانْصتوا« اتی. و آن ابستخاموش

  را گوش کن خاموش باش اَْنصتوا
  گوش باش ،حق نگشت زبان چون

  )٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .میما خودمان را با ذهنمان نخوان کهنیشرط ابخواند به خواهدما را م ،. زندگمیزبانِ حق بشو میتوانما م پس

  نیموزونِ ا ساعت ،آن زانِیم ساعت
  شیموزونِ خو یخود شو، تا شو زانِیم نیاز ا بعد

  )١٢۴٧شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

دت خو یترازو ایب تو نی. بعد از اکنم زانیم ی یلحظه خودت را با ترازو ی ،هست ی یلحظه ترازو ی

شده گشوده یاست که فضا را باز کن و از جنس فضا نیا اَشمعن یباش و خودت را با خودت موزون کن. 

. میکن زانیخودمان را با خودمان م دیما بالمآل با دینکن. توجه کن زانیم یخودت را با  یالحظه چیباش. ه

 دِیکشِف د یاز ضرر زدن به خودمان، برا یریجلوگ یبرا ،ذهنشناخت من یبرا میکنما از موالنا استفاده م

 یرا تو ومانید کهنیا یبرا م،ینیدرست بب میحدّاََقل درست کن م،ینیبکه غلط م ییجاها آن میغلط، که بتوان

 صبر و م،یرا بفهم زیپره معن کهنیا یما، برا میمثال مقاومت و قضاوت دار میبفهم کهنیا یبرا م،یکن شهیش

خودش  یفضا را باز کند، خودش را با ترازو دیباالخره خودش در درونِ خودش با هرکس . ولمیشر را بفهم

لحظه، حتماً  نیدر ا میکن زانیم ی یِ خودمان را با ترازو میما، اگر ما بخواه میدانرا هم م نیکند. و ا زانیم

 ذهناز شَر من میخواهنه. ما م م،ینکوک ک ی ذهنرا با من مانذهنمن میخواه. ما نممیروذهن م یتو

  . میراحت بشو

  *** پایان بخش دوم ***
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  که: تیب نیا و

  تو اگر ایخامش و گو یشو نهییآ همچو
  یزیو بر گفت زبان نست یدل گرد همه

  )٢٨۶٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یاش فضا. اگر همهمیریگم یلحظه را باز نیو اتّفاق ا میچسبلحظه نم نیکه به اتّفاق ا میشوم یانهییما آ پس

که  طورنیاگر هم عنی. میکن زهیها ما ستذهنمان حرف بزند و با آن میو نگذار میشدۀ در مرکزمان بشوگشوده

 یجد نهییاست و آ یباز مییو بو میریلحظه ب نیآن هم جزء اتّفاق ا شوندکه در ذهنمان بلند م ییگفتم فکرها

 دیدانو م گذردم تانیلحظه از جلو نیهرچه را که در ا نهییآ یو مثل  دیکنبودنتان را حفظ م نهییاست، شما آ

 توجهشما را رها کند اگر خوب  توانداست که م تیب تیب نی. ادیزیستکرده است به آن نم نییرا قضا تع نیا

است واکنش نشان  یلحظه است و باز نیاق اخودم که جزء اتّف یهستم که به فکرها یانهییلحظه من آ نی. ادیکن

بودن  نهییکه من را از آ ستیمهم ن قدرنیا گذردلحظه که از ذهنم م نیمن در ا یبرا یفکر چی. هدهمنم

  :طورنی. و هماوردیدرب

  پرستصورت نیقیاو سبب، باشد  ندیب هرکه
  شده داناو مسبِب نوِر معن ندیب وآنکه

  )٢٣٧٠غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی(مولو

  است: بایز تیدو ب نی. اتانیبشود برا یادآوری میبخوان تیب نیبه اراجع تیچند ب دیو اجازه بده میرا داشت نیا

  ییدهیها دچون سبب ز طفل تو
  ییدهیسبب، از جهل بر چفس در

  )٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها از مسبِب غافلسبب با
  لیها ز آن ماروپوش نیا یِسو

  )٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ذهنمن  م،یسازم ذهنجهان من  نیبه ا مییآ. اول که مبوده آشنا هست دهیکه ذهنت د یزیاز اول با آن چ تو

است.  ذهنهم جهل من هادگیبرحسب همان دنی. و دداندها را سبب مو آن کندلحظه کار م نیبا اتّفاق ا

و ترازو  دیبودنتان را حفظ کن تهییآ دیکه شما اگر بتوان ،لحظه نیعلم است در ا نیو ترازو، ا نهییبرحسب آ دنید

 و حتّ کندم زهیبا آن ست خواهد،م از آن زندگ ده،یلحظه چسب نینفر به اتّفاق ا ی وقت نیبودنتان را. بنابرا

که  خص. درست مثل آن شمیکنمقاومت م کهنیا ی! براکند؟ما را جذب م یِ اریهش نیلحظه چرا ا نیاتّفاق ا
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با  وقت نی. پس بنابراکندچرا؟ مقاومت م کشد،بود. هر لحظه آب را م دهیخواب یجو یوشلوار توبا کت

 دیبا تاندر زندگ ییجا ی. در سازندها مرا سبب مان. زندگمیما، از مسبب غافل هست میها آشنا هستسبب

را  مانو زندگ میها آشنا هست. چون ما با سببتندها روپوش مسبب هسسبب نیو ا دیها را بشنسلسل سببت

  روپوش مسبب هستند.  هانیا ها، ولروپوش نیبه ا میهست لیما میدانها مسبب جۀینت

شده خودش گشوده یفضالحظه روپوش است،  نیلحظه اتّفاق ا نیلحظه، در ا نیبه ا مییایب م،یکنتوجه م پس

شده است غافل کند. شما گشوده یشما را از مسبب که فضا دیاست نبا زندگ یلحظه که باز نیاست، اتّفاق ا

شده گشوده یهستم، جدا هستم و فضا یعار فاقنه از اتّ  ایمن آلودۀ اتّفاق هستم،  د،یلحظه از خودتان بپرس نیا

  مهم است. بله،  نیرا، ا نیا دیکن نییتع کند؟م یاتّفاق دارد باز نیهستم و ا

  و شر ریهر خ رسدمسبِب م از
  پدر یا طیاسباب و وسا ستین

  )١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیکه ا کندرا که ذهن، اسباب، تصور م یزیلحظه. و هر چ نیاز اتّفاق ا رسد،از مسبب م یو خوب یبد هر

 یبرا دهدرا نشان م علّت ی. پس مطلب مهم است که ذهن شما ستیآن ن دیگوباعث شده است، م

 د،یاز مسبب غافل هست مااست که ش نیا . علّت اصلستین لحظه، آن علّت علّت اصل نیدر ا تانیگرفتار

  .دیاتّفاق هست نیمند به همچرا؟ عالقه

  انیاو مسبِب را ع ندیب آنکه
 ک جهان؟  یِ هانهد دل بر سبب  

  )٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،یو(مول

دل  ندیبب ناً یفضا را باز کند از جنس او بشود؛ اگر ع دیبا ندیبب ناًیع کهنیا یبرا ند؛یبب ناً یکه مسبب را ع هرکس

 نییشما را تع ها و اتّفاقات هستند که زندگسبب ای: آدی. شما از خودتان بپرسنهدجهان نم نیا یهابه سبب

با ذهنتان  عنی دینیبطور آشار نمشما. به دینیبنم ارطور آشاست مسبب را به یطورنیاگر ا کنند؟م

  . ستین کاف نیوجود دارد. ا یمسبب ی دییگو. مدینیبم

  سبب را ننگرم، کآن حادث است  من
  را باعث است  حادث، حادث زآنکه

  )٢۶۴٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  کنماره مسابق را نظ لطفِ
   کنمچه آن حادث، دوپاره م هر

  )٢۶۴١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 قتیو موالنا حق میشنوم طانیاز زبان ش طان،یبه ش هیرا در داستان معاو تیدوتا ب نیا دیدانکه م طورنیهم

حادث  کهنیا یبرا م،یکننملحظه ما سبب را نگاه  نی. در امیریگم ادیو ما  د،یگوبه ما م را از زبان هرکس

 شوداست که اآلن دارد درست م یزیاست. حادث چ میقد یحادث است،  یاست:  زیما دوتا چ دراست. 

 دینبود، جد نیبدن من اآلن حادث است. اصال خود بدن هم حادث است، ا تیلحظه است. وضع نیو آن اتّفاق ا

هم از  یروز یرود، م نیهم دارد ممن است از ب واشیواشی. در شم مادرم ساخته شده است، نیاست ا

  جنس خداوند است.  نیهم نیاست که ا میقد یحادث است. اما  نیخواهد رفت. ا نیب

 دانمو من م کنمکه حادث باشد به آن نگاه نم یزیهر چ کنم،من سبب را نگاه نم م،ییگوما م عنی د،یگوم

من  آورد،وجود مرا به حادث یحادث  نیشده است. اگر به حادث نگاه کنم ا نییقضا تع لۀیوسحادث به نیا

. لطف سابق کنماما من لطف سابق را نگاه م کنند،م نییمرا حوادث تع حوادث بروم، زندگ نیدنبال ا دیبا

را، سابق  طف ازلمن ل کنمفضا را باز م . وقتمیاست. چون ما از آن جنس هست میاست، قد لطف اَزل نیهم

 کنم. دوپاره مکنمتوجه نم زم،یرهم مبه عنی. کنمرا دوپاره م نیکه حادث باشد ا یزیهرچ و کنمرا، نگاه م

برود. شما هم حادث را  گذاردم شودرد م یزیچ ی شیکه از جلو نهییبرود. درست مثل آ گذارمم عنی

است که درواقع  نیما ا یتار. اشال گرفردیگرقص صورت نم نیا دیبرود. اگر بچسب دیگذارهرچه هست م

که به  مینیبب میاز جنس او شدن. به خودمان نگاه کن دن،یچسب عنی شدنتیهو. اصال همزهایبه چ میادهیچسب

  نشان بدهد از جنس حادث است. تواندرا که ذهن ما م یزی. هرچمیادهیچسب یزیچه چ

  یو دو مو چون َثَنود ،یمزن دم  ز دو شیب
سبب را بطلب، بس شد از آثار، مرا اصل  

  )٣٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

من  یخدا،  یمن  یکار ذهن است؛  ی. دودیکن نیو به خودتان تلق دیبخوان دیتوانرا م تیب نیا شما

 یبرا رونیما در ب یزیبراساس آن چ ،میهست ذهنکه درواقع ما من کندما را قانع م وقت ذهنتو. من ی

است؛  تای زندگ کهدر حالت ندیبم یدو با شهیهم ذهن. منمیکنمنعکس م رونیب یزهایچ ای هر انسان

 سببِ جسم شهیما هم ذهن. مندهدسبب را نشان م شهیو هم ننده؛یب ییبا دو پرست،ذهنمن عنی یثَنَو

 نی. سبب، اتّفاق امیرا در خودمان درست کن دنیاشتباه د نیبنم که ما ا خواهمم دی. من تأکدهدنشان م

من  یباال وانینگو ک ،هست وانی: تو باالتر از کگفتعلّت حال ما باشد. امروز در غزل بود م تواندلحظه، نم
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 انیگر شوندن داده مذهنمان نشا لۀیوسها که بهاز سبب ماآن. اصل سبب را بطلب.  یاست، تو برو باال

توکل به خرد  م،یشده ندارگشوده یتوکل به فضا م،ی. چرا؟ ما توکل به خدا ندارمیشوناراحت م م،یشوم

 )٢۶۴١و  ٢۶۴٠  تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو  هم بود: قبل اتیآثار، که در اب دیگو. اآلن ممیندار زندگ
است، آثار خدا  آثار زندگ هانیکه حادث است و آثار است ا یزیچ رهآثار است.  نیحادث، حادث هم دینیبب

که با  یزیدر خودمان آن هم آثار است، حادث است. اصال هر چ ندیبکه ذهنمان م یزیاست. ما هم آن چ

عنوان انسان ما عنوان انسان؛ بهبه م،یرا بطلب نیاصل ا میخواهم ماما جزء آثار است.  مینیبذهنمان م

 یاصال برا م،یاو زنده بشو تیو به ابد تینهایاست که به ب نیما ا نشیمنظور از آفر میگفت م،یاشده دهیرآف

 هانیکه ا دینیبم میدانرا اصل م هانیو ا میما دنبال آثار و سبب هست کهنیجهان، ا نیبه ا میاآمده نیهم

فکر گذرا  ی یرا رو یزیچ یرا،  زندگ ی بخواه . تاروندم نیدارند از ب هانیاصل باشند، ا توانندنم

  نه آثار؛ میخودش بنا کن یرا رو مانزندگ دیما با نیهم ی. براختیکه فرور دینیبم دیبذار

  خانه من رانید نیزم در
  نکن انهیخود کن، کار ب کار

  )٢۶٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را هم  نی. امیآن بنا کن یرا رو مانزندگ میتواناست و نم انهیا بنسبت به م دهدکه ذهن نشان م یزیچ هر

  :میداشت

  یاشبه یصورت جان دهند از آرزو اهل
  ها ارزان شدهدر اهل بحر معن شیپ

  )٢٣٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  :خوانمم تانیرا برا اتیاب نیا بله،

  قعرِ آب رِیچو َغواصان به ز ای
  شتاب ندیچ مه یزیچ کس هر

  ) ٣٣١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیگوهر و درِ َثم دِیاُم پر
  نیاز آن و ا کنندپر م تُوبره

  ) ٣٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 رشانیهرچه که گ یطورنیهم نند،یبنم یزیآب و چ ریجهان، مثل غواصان که رفتند ز نیبه ا مییآم وقت ما

باز هم  دگیهمان یمان اآلن  ٔ توبره م،یبده صیخوب اآلن است که هرکدام از ما تشخ زند،یروبره مدر ت دیآم
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 روندکه م دیها نشومثل آن دیگوم م؟یگذارچه م ؟است در  نیا قتاًینه حق ای میگذارشَبه م ی م،یگذارم

 نیثم ن،یاست ا نیثم گوهر و دِر  کنندباال. فکر م ندیآدر توبره، م گذارندم کنندجمع م نند،یبآب نم ریز

 دییگو. مدیبفهم دیتوانرا م تیب نیاست ا نییسنتان پا . شما حتهادگیاز همان عنی نیگرانبها، از آن و ا عنی

دارد  حضورم گذارم؟م گوهر زندگ کنمفضا را باز م ایآ گذارم؟م ام چهسالم است من اآلن در توبره ١٠من 

  کنم؟جمع م دگیهمان ه ای شود؟م ادتریز

  ژرف یِایاز تگِ در ندیبرآ چون
  گردد صاحِب درِ شرف کشف
  ) ٣٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ُخرد دِیآن دگر که برد مروار و
  و َشبه برد زهیآن دگر که سنگر و

  )٣٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

درِ  ایدرِه  ی کسکه چه شودمشخص م کنند،توبره را باز م رون،یب ایاز در ندیآغواصان که م نی: ادیگوم

زنده شده، و آن  درصدستیخُرد برداشته به اندازۀ ب دیکه مروار کساست. آن درشت دِر   ی نیشرف برده، ا

سنگ است.  درست است که درخشان است ولاست،  اهیس یهاو شَبه برده که سنگ زهیکه اصال سنگر کس

 دیافضا را باز کرده قتاً ینه حق ایاست؟  دگیدرد است، همان یادیمقدار ز ست؟یتان چشما چه؟ شما اآلن در توبره

. اآلن است که در هر میگذارتوبره م نیدر ا دیآم رمانیاز ابتدا ما هرچه گ د؟یدرشِت حضور دار دیمروار یو 

  ام؟من چه گذاشته ست؟یتوبره چ نیدر ا دیگاه کنن دیهست سن

کاال  نیو ا میکندرست م ذهنجهان ما من نیبه ا مییآکه ابتدا که م دیگوهم جالب است که م تیچند ب نیا

  .خورداست به درد نم وبیمع نیکه ا شودزود متوجه م کهحال کساست. خوشا به وبیمع

  بدم  دهیِبخْر وبیمع کالۀ
  په واقف شدم  بشیکز ع رشُ 

  ) ١۵٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   یشد هیاز آن کز دست، سرما شیپ
  یآمد رونیب وبیمع عاقبت

  )١۵٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیاجامعه، که ما  لۀیوسبه میشوما متقاعد م عنی م،یخرم ذهنجهان، من نیبه ا مییآکه همۀ ما م دیگوم

مثل همان  شانیهادگیو همان شانیهستند و باورها ذهنمن کنندجامعه فکر م تی. اکثرمیهست ذهنمن
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سنگ  هانیشَبه است، ا هانیآقا ا دیگوبدهند م انبه جواهرشناس نش درِ گرانبهاست، ول هانیا قبل یشعرها

 وبیمع یکاال دیآم . هر انسانکنحمل م یاراست و درد است د دگیهمان هانی. اکنحمل م یاست دار

 یهاآموزش نیپس از ا زبانانفارس نیب دی. شاشودموقع واقف مکه به حال کس. خوشا بهخردرا م ذهنمن

 وبیکاال مع نیمتوجه بشوند که ا سالدوازده ،سالموقع، دهصبح زود، به عنیموقع، په به جوانانموالنا 

 لۀیوسبه دیفتیجلو ن رانیاز د د،یکه مسابقه نده ندیبو شانیهال نکنند، پدر و مادرها به بچهاست، حم

 دیمثل خورش د،یایبه ذهنتان ن ی. فکر سرلشردیزنده بشو به زندگ دیفضا را باز کن ستیهنر ن نی. اذهنمن

از دست برود و  هیشتاد برسد و سرماکه آدم به سن هفتادهاز آن شیکه پ دیگو. مدیبدرخش دیبه او زنده بشو

که آن مقصود را  ردیبم ذهنانسان با من عنی د،یایب رونیب وبیبوده و مع وبیکاال مع نیکه ا ندیموقع ببآن

  .میبه عشق برس م،یبه او زنده بشو مییایبوده که ب نیا قصودچه بوده، م دهینفهم

  شد کنون دایزر، قلب پ نیک شُر
  فزون بذشت از آنکه عمر شیپ

  )١۵١١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تا ابد در گردنم یماند قلب
  کردنم عیعمر ضا یبود فیح

  )١۵١٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او رو نمود  یِپه تر قلب چون
  خود ُزو وا کَشم من زود زود یِپا

  )١۵١٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شما  ،یتقلب عنیقلب است، قلب  نیکه ا شودم دایشما دارد پ یبرا شود،متوجه مکه زود  کس یبرا خوب

برسد.  یریکه عمرِ من به زمان پمن آشار شد، قبل از آن یبرا ذهنمن نیبودن ا یشر که تقلبخدارا دییبو

 زیچ نیاست، وگرنه ا یقلبت ذهنمن نیکه ا انددهیدارند فهم سالدارند، س سالستیب کهحال کسانخوشا به

 تیبشر یبرا دیگوجمع هم م یرا برا اتیاب نیموالنا ا دی. شاشدم عیو عمرِ ما ضا مانددر گردن ما م یتقلب

. اگر ما کردندجنگ نم همهنیا ت،یبه بشر نمودرو م ذهنمن نیا یتر زودتر، قلب: اگر پهدیگو. مدیگوم

ها . همۀ جنگمیببر نیرا از ب ریهمد میممن است بزن مینفهم طور جمعرا به ذهنمنبودن  یبودن و تقلب لبق

 ‐او رو نمود  یچون پِه تر قلب«است،  یجنس تقلب نیا کهنیا یاست، برا ذهنمن لۀیوسبه افتددر هرجا م

است،  یتقلب ذهنمن نیوده بود که ارو نم نیا تیبشر یبرااگر  دیگوم ، حت»خود ُزو وا کشَم من زود زود یِ پا

  . دیکشم رونیخودش را ب یپا هرکس شداگر آشار م ،و هم جمع یفرد ذهنهم من
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را  تانیپا دیخواهم ات،یاب نیشما با ا یشده برا آشار د،یدار یتقلب یکاال دیدانعنوان فرد محاال شما به

 که حق با چه کس میثابت کن میتوانما نم د،یدار ینس تقلبهمه ج دیدانعنوان خانواده معقب؟ به دیبش

است، امروز  ی دیاست، خورش ی قتیهستند. حق یتقلب زیچ ی. همه صاحب ستین کسچیاست، حق با ه

تا روزن پنجاه د،یریتا خانه در نظر باست. شما پنجاه یجا باش که در همه دیخورش نگفت تو از جنس آ

 یانسان هست، هرکدام  اردیلیاست. ما، چند م دیخورش ینور است،  یتا اتاق، به پنجاه دیرودارد، م

انداخته  ییجدا قدرنیا یتقلب ذهنمن نیهستند. چطور شده که ا دیخورش یروزن دارند، همه  یاتاق هستند 

من  دییگوحاال شما م ؟زندگ یهابا باورها و سب شدگتیهوجنگ و کشتار است بر اساس هم همهنیو ا

را در مرکزم  لیاص یرا، کاال یتقلب یکاال نیا خواهم. نمدهمعقب، من پس م کشمرا م میاآلن متوجه شدم، پا

  دارم، منتظر من است اتفاقًا، و

  کند شانیمَقّلد خاکِ مردان، نَقلها ز شد
  شده شانیا ریز ریدگر خاموش کرده، ز وان

  )٢٣٧٠شمارۀ  شمس، غزل وانید ،ی(مولو

 کند،جدل م زندحرف م کنداست که دائماً نقل م ذهنمن دیتقل یوجود دارد،  تیدر ما دوتا خاص پس

  د؟یکنشما کدام را انتخاب م شود،از جنس آن م کند،است، خاموش م خود زندگ رید ی

  :دیگوش کن اتیاب نیبه ا و

  مختصر  یدیکف را چو د گردش
  در نگر ایبه در ،دیبا رتتیح

  )٢٩٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بود انیسر گو د،یکف را د آنکه
  بود رانیاو ح د،ید ایآنکه در و

  )٢٩٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کند هاتی ن د،یکف را د آنکه
  کند ایدل در د،ید ایآنکه در و

  )٢٩٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

معتبر  نیا ن،یبب زیناچ ن،یرا مختصر بب نیا شوند،لحظه است، اتفاقات عوض م نیردش کف، اتفاق اتو، گ اگر

 کهنیا یلحظه حادث است برا نی. اتفاق ادیکنکه شما چقدر فضا باز م دهد. نشان مستیمهم ن است ول
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اگر  ؟کندارد شما را خُرد مد ای کندباد صرصر به شما کم م نیا د،یهست شما در چه وضع دهدنشان م

  .سدینوالقلم دارد م. جفسینوم یلحظه بد است، تو دار نیاتفاق ا

ه نیتوست ا فعلم یهاُغصمبهدد  
  الْقَلَمَقدْ جف  بود معن نیا

  )٣١٨٢دفتر پنجم، بيت  ،یمثنو ،ی(مولو

حوادث  ها،نیلحظه کف است ا نیاتّفاق ا نیا، ا. حاال شمسدینوشما را م رونیلحظه درون و ب نیدر ا زندگ

نگاه کن. اتفاق را  ایکن، به در رتیموقع حآن ر،یب یباز ن،یبب تیاهمیب ن،یرا مختصر بب هانیکف است، ا

به حرف  کندفقط، شروع م ندیکف را بب نگاه کن. اگر کس ایشده به درباز یفضا دیفضا را باز کن، با د ن،ینب

 ایدر دیحرف بزند، با دیکه نبا فهمدم شود،م رانیح ندیرا بب ایدر . اگر کسدیگوسر را م کندمزدن و فکر 

من درست است.  تین دانمگرفتن و نم میکردن و تصم تیبه ن کندشروع م ند،یکف را بب حرف بزند. هر کس

خوب است، در واقع آشارا مضر است.  لیخ مییگوما که م یهاتیاز ن لی. خکنندم تین ذهنبا من هالیخ

ما خوب است!  تیمثال. ن میزنمان را مبشوند. بچه تیترب م،یدوستشان دار کهنیا یها را براآدم میکنم هیتنب

خوب است.  تمیهم بپرسد، من که ن هر کس ،ذهنمختلفِ من یهاتی. نمینیبدارد؟! کف را م چه اشال

بتواند  ایکه آن در کندم ایمثل در کندم عیدلش را وس ند،یرا بب ایدر رودم ت آقا؟ هر کسچه هس تین

 م،ینیبلحظه را مختصر نم نیاوال  که کف را، اتّفاقِ ا م؛یقدر ما اشتباه دارچه جانیدر هم دینی. ببردیب میتصم

 رتیرا انجام بدهد، به ح یکار ی تواندنم وقت ذهناست. من ذهنمن رتِ یما، ح رتِ ی. حمینیبمهم م اریبس

 کههر کس ؛یشوم میتسل د،یآزبانت بند م د،ینیبرا م انوسیشما عظمت اق . وقتستین رتیافتادم. آن که ح

 ضیرا تفو تشین ؟ییبو خواهم ی. چه سر رید دیگوسر نم کند،نم تین زند،که حرف نم فتدیب رتیبه ح

  .دکنم

  شیخو مانِ یبر ا میمادر بر بچه، لرز همچو
  شده؟ مانیسر ا بهسر  فِیچه لرزد آن ظر از

  )٢٣٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

به خدا  عنیبشود،  مانیسر ابهسر کهکس ی. میگمش کن میترس. ممیدار ذهن مانیما ا دیدیکه د طورهمان

  :تانیرا بخوانم برا تیچند ب نیا لرزد؟م از چه ترسد،بشود، از چه م لیتبد

  تندم یچون بر آِب شور مرغ
  او مدد ستدهیرا ند نیریش آبِ

  )٢۴۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  او مانِیاست آن ا دیتقل بله
  جانِ او دهیرا ند مانیا یِرو

  )٢۴۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میخطر باشد مقّلَّد را عظ پس
  میرج طانِیره و رهزن، ز ش از

  )٢۴۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ن یریاست، تا حاال آب ش جسم یاریاست، هش ذهنمن یاست و با دردها ذهنمشغول با من انسان ی وقت

 ذهنمن نیاست. پس بنابرا دهیبادِ صرصر را ند نیاست. مددِ ا دهیند د،یآشده مگشوده یرا که از فضا زندگ

خدا  میگومن م« د؟یدار مانیشما به چه ا آقامتداول است.  اریبس یدیتقل مانِیاست. ا یدیتقل مانشیدارد، ا

  .دیهست چون شما بزرگ ما هست میگو، پس منم م»هست

. و دیاز جنسِ خدا بشو د،یهست که شما فضا را باز کن نیا مانیاست. ا دهیرا ند مانیا یرو چارهیب نیا جانِ 

. هر چه که اتّفاق میخداوند است، ما هم امتداد یلحظه باز نیکه اتّفاِق ا مییگوم میقدر دارامروز چه دینیبب

 هانیخداوند است، ا یهمه باز هانیا شود،تجربه م اآلن یهر درد پرد،که م یتن ما، فکرِ ما، هر فکر افتد،م

 جد است. از جنس او شدن جدِّ  شده و مرکز عدم جِدِّهگشود یفضا نی. اما ادیریب یاست، شما هم باز یباز

 کنند،م یبشود. اگر مثال فوتبال باز یباز دیبا یاست. باز یباز دن،یندادن، مختصر د تیجد است و کف را اهم

 دشونم یباز کهنیا ،یطورشد، چرا آن یطورنیمردم با هم دعوا کنند که چرا ا قهیاگر در فوتبال در هر پنج دق

  . ستین یاست که جدّ یعلّت باز نیبه ا ینباشد. هر باز یاست که جدّ نیا ی. بازریکه د

 یکار معنو یدر ابتدا حتّ دمانیتقل نیمواظب ا دی. ما باکندم دیرا  تهد کنندهدیتقل خطر بزرگ دیگواآلن م و

مرتب غلط  غلط است، ه شود،داده م نشان ذهنمن لۀیوساز ره و رهزن. خود راه که به ؟یزیاز چه چ م،یبشو

موقع رهزن؛ . بعد آنمیکنما راه را گم م د،یایب دگیانهم یلحظه بعد  م،یبشو میاآلن ما تسل . حتّشودم

 طورنیو هم زندها را مراه انسان کند،م معرف یدارد خودش را استاد معنو ذهناست که من رهزن کس

رها کند. ما اآلن از  خواهددارد، نمخودش نگه  رویرا پ هادگیهمان خواهدجهان م دگیهمان یروی. نطانیش

بارها و بارها عرض  نیهم ی. برامیکن شرفتیبذارد ما پ طانیسخت است که ش اریبس م،یهست دگیهمان سجن

مشل  لیکند، خ شرفتیپ یدر راه معنو بذارد کس طانیکه ش دیآمشل م لینظر من خکردم خدمتتان، به 

 دهد،م ادیمثل موالنا دارد  دمکه آ زهایچ لیکند از خ زیمر واقعًا حواسش به خودش باشد، پره د،یآم

درد را بذارد  ی ایرا  دگیهمان یاست  کاف کند؛حمله م طانیجان سالم به در ببرد، ش تواندوگرنه نم

چون پس از آن، از آن  ر،یتمام شد کارت د یچشم، نگاه کردنگاه کن،  نکیع نیکه با ا دیمرکز شما و بو
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است.  کار سخت لیخ ر؛ید نکیدوباره آن ع گذارد،که آن م رید نکیع یبه  ر،ید دید یبه  یپرم دید

  .  دیگورا م تیب نیکه موالنا ا ستین یخودیب

  میخطر باشد مقَّلد را عظ پس
  میرج طانِیره و رهزن، ز ش از
  )٢۴۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

اسم  ‐ نیبب«: کندم نیمرتّب به خودش تلق که. مر کسکندم ییفضاگشا کند،فضا را باز م کهکس مر

چه  یجد چه هست، بازجد ِّ نمیبب خواهماست، من اآلن م یاست، باز یلحظه باز نیاتّفاق ا ‐ خودش هم ببرد

  .»گردممن دنبال باطن م ست؟است. باطن کجا یاست، باطنش جدّ یهرش بازجد چه هست؟ ظاهست؟ جِدِّ

مالمت  ها؛تیخاص ۀیما را ببرد به ذهن، به ذهن پر از بحث و جدل و حق با من است، و بق طانیاست ش کاف

 یفت اگ میاز مردم که امروز در غزل داشت دهیتوقّعات عد یایو به دن ستیو به من مربوط ن تیمسئولیو ب

. مییایبه خودمان ب دیبا میشنورا م نیا اخُوب م ؛یریب یزیچ یاز هر کس  یتوقع دار کهکس یا جو،بهینص

احتمال دارد آن هم. از ره و رهزن و  م،یبجه طانیاحتمال دارد از شر ش میبرو شیحاال ما اگر واقعاً با موالنا پ

و عمل هم  میبخوان ه م،یو عمل هم بن میو دنبالش باش میممن است اگر هر روز موالنا بخوان میرج طانِ یش

 رویهم خواست پ کس م،ینداشته باش یکار و حواسمان به خودمان باشد با کس میحزم کن م،یتأمل کن م،یبن

 یهم که معنو عقب، ممن است؛ اتفاقاً از کمِ گروه میو خودمان را بش شود،نم دانم،نم مییما بشود بو

  . ردیکم ب دیها هم بتوانممن است از آن ،واقع یگروه معنو یند، واقعاً اگر عضو هست

 نیاز شما. ا کنمم خوب است. من واقعاً قدردان لیواقعاً خ دیگذارکه شما در گنج حضور م ییهاغامیامروزه پ

ها را از آدم نند،یراهشان را بب یلوج رانید دیکنو روشن م دیاشده داریچراغ است، شما ب هانیکه ا هاغامیپ

رهزن.  دهد،م آدرس عوض طانی. مرتب شروندنم راه را عوض نند،یبراه را م آورند،م رونیو ش ب دیتقل

فقط  د،یکننم ای دیکنم شرفتیکه شما پ ستیمهم ن شیخودش است، برا ستیرهزن دنبال پول است، دنبال ل

از چه  ترسانند،قدر آدم هست که مردم را م. چهدیا، مثال معتقد به خرافات باشمتقاعد کند شما ر خواهدم

خدا  یچه هست؟ ما  ثهی. بابا روح خبثهیرافه، از روح خباز جن، از خُ د؟یترسانمردم را چرا م د؟یترسانم

منبع ضرر  ی نیدارد و ا جسم یاریهش ندیبم شدگتیهوهم نکیبا ع . هرکسشدگتیهوهم ی م،یدار

 دی. از آن به بعد بادینیبب دگیهمان قیاز طر دیتوانمشما  سن یقدغن کرده است گفته تا  را زندگ نیاست. ا

به من  خواهندم ثهیارواح خب م،یخودمان تصورات و خرافات درست کن یجور براما هزار کهنی. ارونیب دییایب

است قلم  یغلط من، بو چون مرکزم ماد دِ یستِ خود من است، بو دمن و د یهادگیضرر بزنند؛ نه بو همان

القلم روح القلم بشوم. جفبد است. ممن است دچار جف رونیدر ب نیکه انعکاس ا سدینوم یطورنیا ریتقد
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را  نیریش آب ،تنکه به آب شور م هست . تو مرغکنبا دست خودت درست م یتو دار ست،ین ثهیخب

را  نیریآب ش یبه زود دیبه حرف موالنا گوش بده دیکن ییفضاگشا دیبشو می. شما اگر تسلنیبب نتوام

 کندفکر م ندینشنفر م ی طور کلبه عنی. دیداردست برم دیاز تقل دیرا بچش نیری. اگر آب شدیچشم

خودم را؟  یفکرها نیکنم ا نیبازب خواهمگرفته شده، من چرا نم رانیمن از د یفکرها نیا ۀبابا هم دیگوم

که مال من  هانیبرادر و خواهر و معلم و استاد و مردم و کتاب، ا ایاز پدر و مادرم بوده  ایکه،  ستیمال من ن

مال من  نیا میگوکه مال خودم است که م دمیآفر یفکر یشدم،  نندهی. هر موقع فضا را باز کردم آفرستین

 دنیبه آن، پس چسب یچسبنم کنکه تو خلق نم دانموقع هم چون تو مآن. آن به دمیخوب، چسب لیاست خ

  کند، که موالنا کرده؟! نه. دیاز خودش هم تقل توانداست. انسان م دیهمان تقل دنیغلط است. چسب

  شود  منینورِ حق، ا ندیبب چون
  اضطراباتِ ش او ساکن شود ز

  )٢۴۵١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ؟یزی. از چه چشودساکن م د،یآم تیامن رید ندینور خدا را بب ند،یاگر فضا را باز کند نور حق را بب انسان

. ستیاست. ش، آدم مطمئن ن یبد زیچ لیش خ نیش است. آقا ا یذهن که فضا یاز اضطرابات فضا

متقاعدش  شودفوراً م ست،ین که ش دارد مطمئن . کسمیرج طانیش گفتاآلن م نیکه ش دارد هم کس

، چشم، »غلط است نینه بابا ا«بعد ده روز:  رید ی، چشم، حاال »درست است نیا ایب دیگواو غلط م«کرد. 

رها  کهنیا یو ش و اضطرابات آن برا دیتقل یاست که از فضا نی. ااست دیتقل یذهن فضا یش دارد. فضا

و هر موقع  رمیگنم یرا جد نیاست و من ا یلحظه باز نیاتفاق ا دیی. بوهظلح نیبه ا دییایب مییگوما م دیبشو

حادث هستند،  هانی. ایزیچ یبه  چسبمم کنم،را جذب م آب زندگ شوم،از جنس او م رم،یگم یجد

من ترازو  ند،کنکه کار م هانیهستم، هر کدام از ا نهیرد بشوند بروند، من آ دیبا هانیهستند، ا یباز هانیا

 هانیهم دارم، ا یاسابقه ی دمیرد بشود برود به آن نچسبم، قبال چسب دیبا زیچ نیاآلن که ا نمیبهستم. من م

  .دییبه خودتان بو دیریب ادیشما  دیتوانرا م هانیدرد شدند. ا

  چو جانش شاه بود؟ ،شود فان چون
  او در عصمتِ اَله بود خیب

  )١۵٧٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 شود؛نم رید شده است فان لیبه خدا تبد عنیکه جانش شاه است  کس دیگوهم جالب است. م تیب نیا

  بشود. یطورنیا دیخداست، با یدارحفظ و نگه ۀطیدر ح اششهیر کهنیا یبرا
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  یدر غم سرلشر یگدازم ماه همچو
  هسلطان شد حَشمیب ،یچون آفتاب نمتیب

  )٢٣٧٠غزل شمارۀ  شمس،وانید ،ی(مولو

. یاپادشاه شده رهیو تابع و غ دیتو مثل آفتاب بدون حشم و مر نمیاآلن بب نیهم خواهمموالنا گفت من م پس

  :میرا داشت تیب نیسرلشر هزاران تا ستاره باشم، نه. و ا خواهممثل ماه هم گداخته نشو که من م

  تو را شهیو اندتو را، دانش  شهیو پ دستگه
  تاتار مرا یِتو را، آهو شهیتو را، ب ر،یش

  )٣٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 ،جهان نیا ریهم مال شما، ش ریمال شما، ش ذهن یهاشهیمال شما، اند یو کسب مال شما، دانش کتاب قدرت

  است، همان لطافت است. دگخود زن نیتاتار هم یتاتار را بده، آهو یهم مال شما فقط به من آن آهو شهیب

  دور شو ریگرد و، از تغ پخته
وق، نور شو رحّقرهانِ مچو ب  

  )١٣١٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یهمه برهان شد ،ز خود رست چون
  یشد، سلطان شد ستیبنده ن چونکه

  )١٣٢٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیبه جنس سلطان  لیتا تبد کن ستین دیرا با نیمن بنده هستم ا دیگوکه م ذهنمن نیکه ا دیگوم موالنا

 . هرکسشودها مو انداختن آن هادگیهمان ییو شناسا یی. تو پخته بشو، پختۀ انسان از فضاگشایخداوند بشو

 دهداره مو نقصان دور شو و موالنا اش رییو از تغ شودپخته م واشیواشیگشوده، گشوده، گشوده دارد  یفضا

در  دگیهمان چیبشو، ه لیتبد یاریاش به هشهمه عنیمثل او برو نور بشو.  دیگوبه استادش برهان محقق م

 ی لۀیوساش بهبذارد توجه دیکه نبا فهمدم شودتر مپخته نقص است. هر کس ی دگیتو نمانَد. هر همان

  .شودپخته م بشود هر کس زهایچ جذب دیبشود. نبا دهیبلع یفکر ی ای رونیب زیچ

پخته  یدار کنم یادآوریو به خودت  نیبو دائمًا هم م یریگم یلحظه را باز نیکه شما اتفاق ا جیتدربه 

 کنممن فکر م .یشوکم م یشوم دهیو نقصان، انسان کم بشود. هر موقع همان رییتغ عنی» تغير«. یشوم

شب چهارده  کهکه وقت دینیبشود؛ واقعًا ماه مذوب م یورد گفت ماه در غم سرلشرهم که آ تیب نیکه ا

مدام  تواندکه انسان م زندم لیرا تمث نیتر شدن. ابه ذوب شدن و کوچ کندشروع م واشیواشی شودم

 ذهنکه اگر از من دیگو. بعد میبشود در غم سرلشر ذهنبه من لیتبد شتریکمتر بشود؛ ب عنیذوب بشود، 
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سلطان بشود.  تواندنم نیدارد ا ذهنمن من بنده هستم ول دیگونفر م ی کهنی. و ایشوبرهان م رست

کارها  یسر ی کهنیخاطر ابند به فقط بندگ دیبشود، نبا لیمدام تبد دیبنده با یجااست. به ذهنبنده، من

  بشود. لیتبد دیانجام بدهد نه! با دیرا با

به  لیتبد نیهم نیکه ا دیها و کارها را انجام بدهد بوعبادت یسریوجود داشته باشد  تواندم ذهنمن 

اش او هست. در واقع در وجود ندارد همه یابنده رید میشوما از جنس او م نه. وقت ن؛یهم عنیخدا بودن 

  :تیب نیا طورنیصورت بنده و همبه ذهنمن وجود ندارد. حت یزیچ چیاش او هست همورد انسان همه

  بو وان،یگشت و چند گردد بر سرت ک چند
  شده وانیبر سرِ ک حایهمچون مس نمتیب

  )٢٣٧٠غزل شمارۀ  شمس،وانید ،ی(مولو

. و متأسفانه انسان کنداشاره م از زندگ ذهنبه نحس بودن و بزرگ بودن و دور بودن من تیب نیکه ا میگفت و

طور همان ذهنباالتر از ما است. من ذهنمن میکنما فکر م کند،و امتداد خدا به باال نگاه م تییعنوان خدابه

 یآن  ای دمیرا د وانیآقا من ک« دند؛یسنجم وانیرا با ک چشمنور  یریگاندازه میدر قد وان،یک دیآکه باال م

  ما است؟ یپا ریز ایسر ما است  یبلند است، باال هنذبلند است، واقعاً من. »نمیبمن نم ند،یبم

  تو سعد یدار طالع دمیمَنجِم گفت: د ید
  شیاز ماه روزافزوِن خو یول ی: آرگفتمش

  
  که باشد با مه ما؟ کز جمال و طالعش مه
  شیاکبر، سعدِ اکبر گشت بر گردونِ خو َنحس

  )١٢۴٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

تو خواهد افتاد  یاتفاقات خوب برا عنیکه طالع تو سعدِ است،  نمیبمنجِم به من گفت که من م روزید دیگوم

از ماه روزافزون خودم است.  ست،یاثر ستارگان تو ن ست،یتوجه کن از ماه تو ن به او گفتم درست است، ول

» مه که باشد با مه ما«لع سعد دارم. که طا استشدۀ درونم گشوده یخاطر فضافضا را باز کردم، باز کردم به

با ماه  سهیدر جهان، اثر ما در مقا گرددکه م یزیهر چ رونیب یزهایکواکب و چ طور کلاثر ستارگان، به عنی

ماه را و اثرش را با  یچجور» مه که باشد با مه ما؟«: دیگوچه هست واقعاً؟ م شودخودمان که از درون باز م

فال  دیاثر ندارد، نبا اشزندگ یرو رونیب زیزنده هست چ که به زندگ انسان ؟کنم سهیما مقادرون  ماهاثر 

دیکه. ما چرا با ردیب دایبعد از آن طالع سعد پ دیبشو لیتبد دیدرون را باز کن یفضا دییایشما ب م؟یریفال ب 

صبا  تواندباد صرصر م نینگفت که ا . مرفتاداتفاق خوب خواهد ا دیبن یهر کار دیهرجا برو عنی د،یکن
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 نیکامال از ب ذهنرفت، من نیمقاومت از ب وبا است. وقت میکناست؟ اگر ما مقاومت م صبا دائم نیباشد؟ ا

  ماه درون ما دائماً سعد است. نیا میشد لیرفت، ما کامال به او تبد

 عنی. شیسعدِ اکبر گشت بر گردون خو ،»وانیک نیهم«اکبر  َنحس» که باشد با مه ما؟ کز جمال و طالعش مه«

به  لیاست تبد ذهننحس اکبر که من نیا ردیب یلحظه را باز نیلحظه، اتفاق ا نیکند در ا ییاگر فضاگشا

و حول  میکنطلوع م صورت زندگما به ایاز دورن ما  و زندگ شودفضا باز م عنیسعد اکبر خواهد شد، 

ضرر زدن به خودمان و به  ،حول بدبخت یاریعنوان هش. اآلن ما بهمیچرخنم وانیحول ک ،میچرخم گزند

مدار  نیا ،کنم زندگ یکند تو غلط دار یدآورایبه ما  دیو ضرر زدن هر لحظه با بدبخت نی. امیگردم رانید

از جنس او  دیبا کارنیا یبرا نک دایپ ندگمحور ز دیتو با ،یبرد دیکه دورش با ستین یمحور نیا ست،یتو ن

تو گلستان و بهشت  عنی بایدرون ز با،یلحظه، اتفاقات ز نیا عنی. سعد اکبر یبه سعد اکبر بشو لیتبد ،یبشو

  . هست یابد

و در  )٣۴٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولواست  نیا ترشیکه ت میبخوان تانیبرا میخواهم یاقصه ی بله،

تا مهمان واقعًا دو نی. امیدارد و ما هست مهمان یخداوند،  ،کند که زندگ یادآوری خواهدا مقصه موالن نیا

را  ن میماست دائمًا ا ذهنزاهد که قسمت من نیهم از جنس شاه است و ا یزاهد است،  یحالت دارد: 

که  کندبه شاه، اول صحبت مراجع و خوانمم تیچند ب بخوانم ول توانمو همۀ قصه را نم شندم زدیرم

در ما هم باشد، در قسمِت  دیخداوند است با یهاتیدارد که خاص ییهاتیشاه خاص نیدارد. ا ییهاتیچه خاص

در  بخرد ول م یبرود از راهب فرستدغالمش را م دیآممهمان  یشاه  نیا یهرحال براما هست. به  زندگ

سبو را پس از  نیاست و ا م نیا دیگوم ؟یبرم ستیچ نیا دیگو. زاهد مندیبا مر یغالم، زاهد نیراه، ا

شست.  درا فالن زاه که بله م دیگوبه شاه م گرددو باالخره غالم برم شندم زندم کند،م حتینص کهنیا

 نیکه ا دیگوم اتیاب ی هانیهرکدام از ا هرحال موالنا از زبانکه برود او را بِشَد. به کشَداو هم گرز را م

 دارد؟ ما هم ییما زاهد است؟ چه رفتارها ذهنمن ایآ مینیکه بب خوردما م یواقعاً به دردِ قسمتِ زاهد اتیاب

  آدم از جنس شاه بشود اگر بشود؟ بله. شودم یجورواقعاً چه م؟یاز جنس شاه هست ای میمثل آن هست

بود، امر معروف  یدر راه زاهد آورد،م م یِ . غالم رفت و سبوآریب که غالم را گفت که م ریآن ام تِ یحا«

 السالمهیعل سیع نیآن قصه در عهد د و قصدِ گوشمالِ زاهد کرد و دیبشن ریو سبو را بشست. ام کرد، زد سنگ

بود که هنوز م نیبود. ول حرام نشده َززاهد تَقم یزم منع م و کرداز تنعکرد.«  

  )٣۴٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 ستیکه منافق است واقعًا زاهد ن کندصحبت م یبه زاهد. راجعستو ناپاک یدیز: اظهار نفرت از پلتَقَز بله،

 رونیدر ب ول ستیریاست، خودش در درون از جنِس د یماست. امر معروفش ظاهر ذهنمن نیهم نیو ا

در  ول کندبه درد م لیتبد کند،مانع م کند،دشمن م کند،به مسئله م لیخدا را تبد  که م کندم ییهاکار

جنسِ زاهد در تو هم هست.  نیکه مواظب باش، ا دهد. موالنا هشدار مکندم یامعقوالنه یظاهر، اظهارنظرها

  .میبخوان تیچند ب دیاجازه بده

  یاارهبخوش دل و م  یریام بود
  یاچارهیهر مخمور و هر ب کهفِ
  )٣۴٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 که دلش خوش است و با شرابِ زندگ یری. امخوردبه خدا م ای انسان وارسته و یهمه به  هانیکه ا دینیبم

 شهیشما هست؟ دلتان همدر  اتیخصوص نیاز ا ایکه آ دینی. ببستیاچارهیو هر ب سروکار دارد. پناه هر مست

خوش باشد؟ و حواستان به م  زندگ هر مست باش د،یباش چارهیو هر ب دیهر مست باش اری د،یباشد؟ و پناه 

  .دیبه او نور برسان دیباش دیخورش

  عادل ،ینوازنیمس، مشفق
  ادلیدر ،زربخشش ،یجوهر

  )٣۴۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 لیاگر تبد میاز جنس جوهر بود، جواهر بود که ما هست عنی یبود، عادل بود، و جوهر نوازنیبود، مس مهربان

  بود. ادلیدر د،یبخشزر م م،یبشو

نیرالمؤمنیمردان و ام شاه  
نیبدان و دوستو رازْ بانراه  

  )٣۴۴١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مؤمنان است  ریهست و ام شدهلیتبد یهادان است، انسانوارسته بود. خداوند هم شاه مر یهاشاه انسان پس

 ند،یبب دوست را در هر کس عنیواقعاً  نیب. دوستندیبدوست م شهیرازدان است و همو نگاهبانِ راه است و 

  .ندیبب خدا را در هر کس

   حیمس امیبود و ا سیع دورِ
  حیآزار و ملدلدار و کم خَلق،

  )٣۴۴٢ تینجم، بدفتر پ ،یمثنو ،ی(مولو
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  56صفحه: 

 عنیآزار بودند و بانم بودند و کم دندیدرا م ریو مردم دلدار بودند، دلِ همد ح،یمس سیبود، ع سیع زمان

  بودند. از جنس زندگ

  یمهمان بناگاهان شب آمدش
  یجنس او، خوش مذهب ،یریام هم

  )٣۴۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی،مثنوی(مولو

از  شب، او هم یآمد  شیبرا مهمان ی دیگو. مستیقصه چ مینیبب  خوانمم قصه نیاز اولِ ا تیچند ب فقط

و  میریرا ب که مذهب او میهست مذهب ما موقعخوش »یمذهب ، خوشجنس او ،یریهم ام«جنسِ خودش بود 

ما و  لیتمثدر واقع  نیا ،»یخوش مذهب وجنس ا« دیگوم حاً یصر دینیبب م،ی. جنس او بشومیاز جنس او بشو

  خداست.

  در نظم حال ستشانی بام باده
  حالل بود آن وقت، مأذون و باده

  )٣۴۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حالمان را نظم  میخواهباده مکه حالشان را نظم بدهند. ما هم  داشتندشراب م داشتند،باده م دیبا دیگوم

 طرفاآلن بادۀ آن ایمجاز بود و حالل بود. آ عنیمأذون بود  طرفو بادۀ آن میخواهم طرفبادۀ آن منته میبده

حالل است و مجاز  ذهنحالل بوده و مجاز بوده است. اآلن بادۀ من موقع یحالل است؟ واقعاً حالل است، 

  .میکن دایپ طرفسخت است که بادۀ آن لیاست. خ

  غالم یکم بود و گفتا ا شانباده
 دام ورر من به ما آور کسبو پ  

  )٣۴۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .آوریرا پر کن ب سبو برو غالم یبود، گفت ا کم باده

  فالن راهب که دارد خَمرِ خاص از
  جان خالص ابدیز خاص و عام  تا

  )٣۴۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ا، شرابِ خاص را، برو از فالن راهب بخر تا جان از عموم مردم خالصبخر، َخمرِ خاص ر از فالن راهب برو گفت

از همۀ مردم واقعاً، از همه  عنی جانیدر ا عام از خاص و عام، خاص و ای طور کلها بهاز انسان عنیکند،  دایپ

  . زیچ
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   راهب، آن کند ِزآن جام ییجرعه
  دان کندهزاران جره و ُخم که

  )٣۴۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ینومث ،ی(مولو

هزاران خمخانه  عنی. دیآو خمخانه م که از دستِ هزاران سبو کنداز آن شرابِ آن راهب آن کار را م جرعه ی

  .ستین یورجرعه از آن شرابِ آن یمعادلِ  و سبو

  است پنهان ۀیما ،آن م  اندر
  است اندر عبا سلطان آنچنانک

  )٣۴۴٨ تیپنجم، ب دفتر ،یمثنو ،ی(مولو

سلطان وجود دارد.  یطور که در عبا وجود دارد، همان جوهر پنهان ی دیآور مکه از آن در آن م دیگوم

شده. پس  لیکه به حضور تبد است، انسان برعکسِ قباست. موالنا منظورش انسان وارسته جانیعبا در ا

ـ سلطان انسانانسان  ی معمول یعبا یدر  دیگوم نیبنابرا آنچنانک «خدا زنده شده ــ  تینهایکه به ب ستـ

  »است اندر عبا سلطان

  پاره کم نگربه دلق پاره تو
  زَر رونِیکردند از ب هیس که
  )٣۴۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 هانیا کهنیا یپاره دارند، براشده به خدا، نگاه نکن که دلق پارهسلطانانِ زنده نیها، همبه انسانکه تو  دیگوم

که اگر دزد آمد فکر  کردندم اهیس زدندطالها را رنگ م م،یکردند. قد اهشیس رونیهستند که از ب یزر هیشب

  است، شبه است مثال  .ارزشیب زیچ نیکند که ا

  چشم بد مردود شد یِبرا از
  برون آن لعل، دودآلود شد وز

  )٣۴۵٠ تیم، بدفتر پنج ،یمثنو ،ی(مولو

خودش را،  آوردحساب نمبه  عنیبه آن َنخورد خودش را مردود کرده  ذهنچشم من ایچشم بد  کهنیا خاطربه

  .زندوارسته حرف م یهابه انساناند. دارد راجعرا دودآلود کرده رونشیکه ب ستمثل لعل

  هاست؟خانه انِیم و گوهر ک  گنج
  هاستانهریدر و وستهیپ هاگنج

  )٣۴۵١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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تا  دارندنگه م نییباال، عمداً خودشان را پا آورندکه خودشان را نم هستند ییهاو گوهر منظورش انسان گنج

 نیهستند، پس بنابرا رانهیدر و هانیمعموال ا گذارند،خانه نم انِ یگنج و گوهر را که م دیگو. مندیایبه چشم ن

را بعدًا  هیبق دیدر اصل واقعاً گنج هستند. بله اجازه بده شوند ولم دهید رانهیصورتِ وها بهانسان نیا رونیاز ب

  .میبخوان میکه برگشت

که من شروع خواهم کرد به خواندن،  )٣۴٨٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو تیب نیقصه هم نیدر ضمن ا

 کندشروع م است و م هانیا دیگوم ؟یبرم یدار ستیچ هانیا دیگوم و دهیرا د زاهد است که غالمهمان 

 حرف تواندم موالنا از زبان هر کس میگوجالب است، م اریگرچه که بس هاحتینص نیکردن. ا حتینص به

معتقد  خودش به آن ول ستعال لیخ شیهابه حرف زدن، حرف کندرا بزند که اآلن زاهد شروع م قتیحق

چون مرکزمان از  ول میزنم یخوب یهاحرف ذهنعنوان مننشان بدهد که ما هم به خواهد. موالنا مستین

 دهدم حیو بعدًا توض میزنحرف م میرکه دا میستین است. از آن جنس نیهمه دروغ هانیاست ا یریجنس د

 م،یقشنگ بزن یها. در ظاهر حرفمیببر شیرا پ یدزاه  زندگ نیاگر ا م،یریگشاه قرار م هیکه ما مورد تنب

  .میو منافق باش میاز آن جنس نشو میعمل نکن هم باشد ول قتیحق

  

  *** سوم بخش انیپا*** 
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به  اجینظم حاِل مهمان احت یدارد و برا مطرح است و مهمان شاه یکه در آن  میخوانرا م یاقصه میدار

 یطوردارد؛ به عال لیخ یهاتیکه خاص یاز فالن راهب شراب بخرد، شراب دفرستشراب دارد و غالمش را م

شاه جهان  ه یشب لیشاه خ نیکه ا دیآنظر مکننده است و بهخُمخانه مست ی ۀاندازجرعه از آن به یکه 

  انسان هست.  عنیاو  است و مهمان هم مهمانِ عال

  یمهمانند در عالم ول جمله
  ستیه او مهمان کداند ک کس کم

  )۴٣٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  .میعالم مهماِن خداوند هست نیما در ا عنی

  همانیبر جهان باش در او م چه نه دل
   ستیآن شو که او داند مهمان ک بنده

  )۴۶٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 میاهل آن جهان هست م،یستین م،یهست میکنجهان که فکر م نیو اهل ا میکه مهمانِ شاه جهان هست میدانم ما

انسان است  ذهنمن ۀزاهد جنب نیکه ا شودم دایپ یزاهد یما سفارش داده، منتها در راه  یبرا و بادۀ خاص

است که  نیا اشمعن تابد؛و هدر شدن آن را برنم نیشدنِ شراب به زم ختهیو شاه ر زدیرم نیو شراب را زم

همراه باشد،  تواندلحظه م نیاتفاقِ ا رشِیکه با پذ دهدکه خداوند به ما م یشراب میندار لحظه ما حق نیا

و دارد  دیدانموضوع را شما م نیشد. ا میخواه هیتنب میکار را بن نیو اگر ا میزیبر نیو آن را زم میمنقبض بشو

  .دهدم حیضتو

 یآن مطلب دی. فقط باستین هیتوج د که با ذهن ما قابلدارن ییوهایسنار یها قصه نیا دیدانکه م طورنیهم

است  و داستان هم چون طوالن میریب ادیو  میگوش بده دیگواز قهرماناِن داستان م یکه موالنا از زباِن 

که در نظر دارم.  ییجابخوانم تا برسم به آن خواهمقصه را م نیاز ا ییهابخوانم، قسمت توانمهمه را من نم

شراب  هانی: ادیگوم ست؟یچ هانیا دیگوو به او م بردغالم شراب م ندیباست که زاهد م ییهمان جا جانیا

 دیکه با کس عنیخودش خوب است  یاو فقط برا یهاحتیکردن، اما نص حتیبه نص کندشروع م واست. 

و  دهدگوش نم کنندهحتید و نصعنواِن زاهخودش به یهاحتیکند خودش است، منتها خودش به نص رییتغ

باشد؛  تواندمؤثر م اریزاهد بس عنی ذهنعنوان منما به یبرا شیهاحتینص . ولدیگوچه م فهمداصال نم

  ساده هستند.  لیهم خ اتیو اب میخوانرا م اتیاب نیما ا نیبنابرا

  که: دیگوزاهد م
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  ؟ عقل کو ای؟ تو را خود هوش کو پس
  تو دانش را عدو یا ،م  یخور تا

  )٣۴٨٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و تو دشمن  یهم بخور م خواهتو کجاست؟ که م تو کجاست؟ عقل کل  زندگ ۀکه: آن هوِش زند دیگوم

عنوان زاهد ما به عنیعمل کند،  دیخودش با دیگوکه م ییزهایچ عنیکه خودش هست؛  ،هست دانِش واقع

باشد از آهن تا حرف بزند و طرف  دیبا نهیکه آ دیگوقسمت م نیکه آخرِ ا میبشنو دیرا با هانیا ذهنو من

زاهد  دی. توجه کنستیخودش کارگر ن یِو رو شنودخودش را نم یهاحتینص وجهچیهزاهد به عنی بشنود.

خوب  یهااست حرف دگیما همان که چون مرکز میرا دار تیخاص نیما ا ۀهم ست،ین است، آدم خاص ذهنمن

 ذهنمن عنی م؛یزنها را منیا ذهندفاع از من یها براموقع و بعض میزنم ذهنکه با من فیح ول میبلد

  .کنداستفاده مما سوء یِ از قسمت معنو ذهنمن ریعبارت دبه شود،تر مما محم یِ معنو یهابا حرف

  ش هم ب  لین باست،یبس ز روت
  حبش یبر رو لیباشد ن ضحه

  )٣۴٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اصطالح به ندیایرا ب اهیس یِدار است که روخنده نیهم بن و ا ششیحاال آرا ایب باستیز لیتو خ یِ که رو دیگوم

عقلت کمتر  یبخور خواههم م حاال م یکه تو عقل ندار دیبو خواهداست که، م نیا اشکنند؛ معن شیآرا

  .خوردکه به خودش م کنمبشود، عرض م

  یَغو یدرآمد؟ ا ک یتو نور در
  یجو شوو ظلمت هوشیتو ب تا

  )٣۴٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 لیگمراه. تا حاال خ یا چاره،یب یا ؟یدیبا مرکزِ عدم د ک ؟نور داشت ک ؟تو عقل داشت : تا حاال کدیگوم

را هم  رونیباد غروِر ب نیحاال ا ایب ،یاریهش لیخ عنیهم باش؛  ییجوو ظلمت هوشیدنبالِ ب یقل دارع

  .خوردبه درد زاهد م همۀ ماست ول یبرا هاحتینص نیا کنمبخور. عرض م

  در روز است جستن قاعده  هیسا
  ؟شده جوهیتو سا یشِب ابر در

  )٣۴٨٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 یشبِ تار ،هست ی. خودت در شبِ ابرستیتو که در روز ن گردد،م هی: در روز است که آدم دنبال سادیگوم

که در  یندازیهم ب هیسا خواهم هست یاش تارهمه عنی ؟یگردم هیدنبالِ سا یحاال در شب تار ،هست

  .یشوم تریتار صورتنیا

   قوتِ عوام یحالل آمد پ گر
  دوست را آمد حرام طالبانِ

  )٣۴٨۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،رهبرِ ما هست ای تو که شاه هست یعموم مردم شراب حالل است، برا ی: اگر برادیگو. مدیگورا زاهد م هانیا

  .طورنیحرام است و هم

  را باده خونِ دل بود  عاشقان
  بر راه و بر منزل بود چشمشان

  )٣۴٨۵ تیدفتر پنجم، ب ،ینومث ،ی(مولو

 نیکه ا ندیاست، بب یراه معنو عنیچشمش بر راه است،  عاشقان خون دل است و هر عاشق ۀ: باددیگوم

 عنیبشود، فضا باز بشود؛  تینهایاست که درونش ب نیاش حواسش به او همه رسد؟چه م لحظه از زندگ

را زاهد  هانیکند؟ ا ترهوشیب راکه تو  هست یتو دنبال شرابموقع برود. بعد آن ییتایبه منزل  خواهدم

  .دیگوم

  مخوف  ابانِ یراه ب نیچن در
  وزِ خرد با صد کسوفَقالۇ نیا

  )٣۴٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یِاریمرتب هشممن است  کهنیا لیدلبه ،ییتای یِ به فضا میبرس ذهناز من میبرو دیکه ما با راه نی: ادیگوم

 نیپس بنابرا مینیآن بب قیبه مرکزِ ما، ما ازطر دیایب دگیهمان یهر لحظه احتمال دارد که  عنیما کسوف کند، 

رهبرِ خردِ  نیا عنیشراب هم بخور  ایاست، حاال تو ب ابانیهمچو ب ی نیا بشود. یبرود، تار نیاز ب یاریهش

  .دشوهمراه م دگیما مرتب با همان کل

   در چشم قَالوزان زن خاک
  را هال و گمره کن کاروان

  )٣۴٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. یبرو هالکت م ها را به گمراهو کاروانِ انسان کنم یمعنو ،کنم تو خاک در چشم رهبرانِ عال نیبنابرا

  است. کارهنیخودش ااست، منتها  یخوب لیخ یِهازاهد است که حرف یِ هاحرف هانیا
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  جو حقّا حرام است و فسوس  نانِ
  نه نانِ سبوس شیرا در پ نفس
  )٣۴٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را  هانیکرد، ا زیپره دیداد، با ارانهیبه آن درِد هش دیبا عنیناِن جو داد؛  دینفس با نیبه ا قتاًیکه حق دیگوم

که خوشش  یزیچ ،به آن بده دینبا خواهدهرچه م عنی ؛بده دیار بادو به آن نانِ سبوس د،یگوزاهد م

  .به آن بده دینبا دیآم

راه خدا را خوار دار  دشمن  
  را مْنبر منه، بر دار دار دزد
  )٣۴٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دزد، منبر نگذار  یبشمار و برا لیبن، ذل لی: دشمن راه خدا را تو ذلدیگوزاهد است. م یِ هاحتینص هانیا

  برود موعظه بند بله آن را بر دار بش.

  پسند  دنیرا تو دست ببر دزد
  دستش ببند ،یعاجز دنیبر از

  )٣۴٩٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ذهنهم واقعًا کوتاه کردن دسِت من دنیدست بر نیا شوداست؛ پس معلوم م ذهنباز هم من جانیدر ا دزد

: تو دست دیگواست. م ذهن. دزد، منو واقع طور عملدست نباشد به دنیهست. ممن است که اصال بر

  دزد است. نیقرآن است، البته هم ۀیآ مه نیدستش را ببند. بله. ا عاجز هست دنیدزد را کوتاه کن، اگر از بر

» ما وهدِييوا اارَِقةُ َفاقَْطعالس و اِرقالس يمح زيزع هال و هال نم با َنكاالسِبما ك زاءج«  

و  روزمندیاست از جانب خدا، که او پ عقوبت نی. ادیاند ببركه کرده یمرد دزد و زن دزد را به كيفر کار دست«

است. میح«  

  )٣٨ هی)، آ۵سوره مائده ( م،یقرآن کر(

و مربوط به دزد  میمان دارباشد که همۀ ذهنکردِن دست منکوتاه  نیمربوط به هم هیآ نیاست واقعاً ا ممن

  .میبشنو میخواهما حرف موالنا را م م،یندار یکار نینباشد، حاال ما با ا

  دستِ او، دستِ تو بست  ینبند گر
  شست تیپا ،نشن شیتو پا گر

  )٣۴٩١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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او  صورتنیدر ا یرا باز بذار ذهندستِ نفست را، من ،یاو را نبند . اگر دستِ دیگورا زاهد م هانیا پس

. در مورد نفس شندتو را او م یپا او را نشن یِ . اگر پابنددتو را م یاریدستِ هش عنی بندد؛دستِ تو را م

  را بشند االن. م خواهدزاهد است که م یهاحرف هانیما هم کامال درست است. ا

   شر؟یو ن ده را م  عدو تو
  ؟ گو: زَهر خند و خاک خَورچه بهرِ

  )٣۴٩٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به او  ؟کنکار را م نیچه ا یبرا ،دهم نیریو ش دهو شراب م دهم تو دشمن خودت را م نیبنابرا

  بو: زهر بخور، خاک بخور.

  بر سبو سنگ و شست  رتیز غ زد
  داخت و از زاهد بِجستسبو ان او

  )٣۴٩٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

غالم هم سبو را انداخت و از  نیرا شست، بنابرا م یِ با سنگ، سبو رتشیها را گفت و از غحرف نیا نیبنابرا

  دستِ زاهد فرار کرد.

  و گفتش: باده کو؟ ریم شیپ رفت
  او شیپ ی یرا گفت  ماجرا
  )٣۴٩۴ تیجم، بدفتر پن ،یمثنو ،ی(مولو

 لی. خُوب تمثریکرد به ام فیتعر اتیگفت: خُوب آن شراب کو؟ تمام ماجرا را با جزئ ریام شیرفت پ نیبنابرا

است و  ذهن ِوجود دارد که اسمش من ی. در ما زاهدمیاست که به نظرِ من ما مهمان شاه هست نیماجرا ا نیا

 نیخدا را که در ا » م« زند،م نیبنابرا .فهمددش نمخودش را خو یهاحرف ول زندم عال یهاحرف نیا

. زاهد شندما، زاهدِ ما م عنی ختهیمهمانش ر یاست و برا عال » م«بشود، خورده بشود و  زندگ دیلحظه با

  .کندچه کار م مینیبب تابد،موضوع را برنم نیدر ماست و شاه ا

» دگوشمالِ زاه یِ آلود براخشم ریام رفتن.«  

  )٣۴٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که در غزِل ما  دهدرا م »م « م،یزیررا م »م«لحظه اگر  نیا م،یشوم هیعنوان زاهد تنب ما به نیبنابرا پس

چرا که  ست،یما مطلوب ن یباد برا نیا لیاگر به دل میبه نفع خودمان استفاده کن میبود که بتوان» باِد صرصر «

به  لیتبد م،یکنبه مسئله م لیو تبد میکنپا له م رِیلحظه ز نیو شراب خدا را در ا میضاوت و مقاومت دارما ق

که،  تابدبرنم عنی تابد،را خدا برنم هانیعرض کردم ا میکنبه درد م لیتبد م،یکنبه دشمن م م،یکنمانع م
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زاهد را گوشمال  هک دیآشاه، دارد م لیکه در تمث دینیبم میشوندارد فقط ما دچار درد م اشال شانیا یبرا

  بند.

  چون آتش شد و برجست راست ریم
  : بنما خانۀ زاهد کجاست؟گفت

  )٣۴٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

الم به غ م،یشوم هیدر واقع تنب م،یزیرشراب را م نیلحظه که ما ا نیا عنیمثل آتش شد و فورًا برجست،  ریم

  گفت که: به من نشان بده خانۀ زاهد کجاست.

  گرز گران کوبم سرش نیبد تا
  مادرغَرش دانشیسرِ ب آن
  )٣۴٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیدانهم شما م» مادرغَر«که دانش ندارد،  یگرز گران سرش را بوبم، سر نیکه: با ا دیگوم نیبنابرا پس

 ذهن ِ که من یدیماست، دانش ندارد. با د ذهن ِزاهد که من نی. پس سرِ اندیگوه مهمان فحش است ک عنی

زاهد را در  یو اَدا ندیبب اشذهن ِند، با عقل منیبب اشذهن ِ که اگر انسان با من دهدقصه نشان م نیدارد، ا

  خواهد شد. هیتنب گران زندگ باشد با گرز دگیمرکزش از جنس همان خوب بزند ول یهاو به ظاهر حرف اوردیب

  چه داند امرِ معروف از س او
  است و شُهرِگ معروف طالبِ

  )٣۴٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 »م «که  داند؟است، او امر به معروف از کجا م : مرکزش از جنس سدیگودر مورد ما صادق است. م نیا و

خواستۀ  نیمعروف بشود و ا خواهدمشهور بشود، م خواهدم نیا کنم،. امرِ به معروف را من منیزم ختهیرا ر

  دارد. س تیدارد و خاص ذهن ِ من عنیاست.  ذهن ِ من

  سالوس خود را جا کند نیبد تا
  کند دایپ شتنیخو یزیبه چ تا

  )٣۴٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اش بهانه نیا ،یزی: من هم هستم. من هم مهم هستم. تا به چدیبو ندازد،یرا جا ب اشذهنمن یبازحّقه نیبا ا تا

  : من هم هستم.دیبدهد بو شینما عنیکند  دایاست، خودش را پ
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  ندارد خود هنر ا همان کو
  و آن نیبا ا کندس متَسلُّ  که

  )٣۴٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و آن. مرکزش  نیبا ا کندم یبازحّقه کند،م یرد فقط مارندا یهنر چیه ذهن ِ من عنیزاهد  نی: ادیگوم

  رابطۀ ما است با خدا. ل یصادق است و تمث ذهن ِ ها در مورد هر منصحبت نیا دیاست، توجه کن دهیهمان

 نیا میبشو میتسل م،یکن ییکه فضاگشا میدانش دار موقع م،یکن ییمرکز ما صداقت دارد که فضاگشا موقع

  .زندم یخوب یهارا زده شسته گرچه که در ذهنش حرف »م«لحظه کار داشته و  نیاتّفاق ازاهد با 

  کاواست و فتنه وانهیاگر د او
  باشد ... گاو وانهید یِدارو

  )٣۵٠٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  کندارد به او اشاره مو د زدندرا م روان یهاضیو مر آوردندصورت شّق درمگاو را به آلت تناسل میقد

است  وانهیزاهد اگر که د نیکه: ا دیگوجو. مفتنه عنی» کاوفتنه«. کندهم اشاره م ذهن ِ من هیدر ضمن دارد تنب

را در  ییکه سون و سوت و آرامش خدا چرا طلب. ْهم آشوب ستا وانهیهم د ذهن ِ جو است و واقعاً منو فتنه

  بزنند، تا آدم بشود. دیگاو است که با همان آلتِ تناسل وانهید یصورت دارو نی: در ادیگوم زد،یرما به هم م

  رود رونیاز سرش ب طانیکه ش تا
  َخربندگان، خر چون رود؟ َلتِیب

  )٣۵٠١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

برود، پس در وجود هر  ونریاز وجودش ب طانیش نیگاو به صورت شّق که ا بزنند با آلت تناسل دیبا قدرنآ

 نیبا ا میما کتک بخور دیبا قدرنآکه  دهدهست و نشان م طانیش ندۀینما یدارد،  ذهن ِ که من انسان

و درد  میدرد بش دیبا قدرنآ عنی برود، رونیاز درون ما ب طانیتا ش بردهم که موالنا به کار م اصطالحات

که زاهد آن کار را کرد به  طورنیما، هم میدار اشال ی .میدرد بش دیکه نبا میتا بفهم میو درد بش میبش

 ها،چبدون کتک و شّق خرک عنیکتک،  ،لیس عنی، لَت »خربندگان لتِ یب«خودش گوش نداد،  یهاحرف

کند راهش که فکر  گردداگر کتک نخورد برنم ماند،مثل خر م ذهن ِ : مندیگوم عنی که. رودخر که راه نم

  غلط است.

  دستبه جست؛ دبوس رونیب ریم
  مستمیشب آمد به زاهد ن مین

  )٣۵٠٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که  در حال شبمهیو ن نیگرز آهن عنیبه دست، دبوس  یبا خشم، گرز رونی: جست به بدیگوم ریام بله،

 م،یما در خواب ذهن هست کهدرحال عنیما است،  شبِمین دیدانرا م شبمیبود، رفت سراغ زاهد، ن مستمین

  .میخورواقعاً کتک شاه را م

  کشتن مرد زاهد را ز خشم خواست
  پشم رِیزاهد گشت پنهان ز مردِ

  )٣۵٠٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که ما  ییزهایچ نیمها هها پنهان شد. پشمپشم ریکه مرد زاهد را از خشم بشد، منتها مرد زاهد ز خواست

  .هادگیهمان نیهم م،یدیسیر

  آن ر،یاز م دیشنزاهد م مردِ
  تابان نهانپشم آن رسن رِ یز

  )٣۵٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 میجا از ترسش قابه اصطالح، آن» بافانطناب« عنی» تابانرسن« یهاپشم رِ یاست که رفت ز نیا لشیتمث پس

  .میپنهان شد مانیهادگیهمان ری. ما هم زریشده بود، از ترس م

  مرد : در رو گفتن زشتگفت
  تاند، که رو را سخت کرد نهیآ

  )٣۵٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیاز آهن است،  شیکه رو دیبو تواندم نهیگفت، فقط آ شودنم شیانسان را به رو که: زشت دیگوم و

  سخت است.

  نیآهن روانهیآ دیبا یرو
  نیزشتِ خود بب یِ: رودیگو تات

  )٣۵٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .نیزشت خودت را بب یکه رو دیباشد تا به تو بو نیآهن وارنهیآ دیانسان با یکه: رو دیگوم پس

که  تابدنمو زاهد بر گرددزاهد برم نیبه هم نیا گردد،مکنند که به شاه بر الیخ هابعض دیشا لیتمث نیا

  هست که: بای کوتاه ز ٔقصه ی نیکتک بخورد و دنبال ا دیخودش را خودش بشنود و با حتینص

  »شاه ترمذ را دیمات کردِن دلقک، س تِ یحا«

  )٣۵٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ما با شاه جهان است،  کردنِ یدر واقع شطرنج باز لیتمث نیو ا کندم یشاه با دلقک شطرنج باز تیحا نیا در

طرفش ما. البته ما با فکر خودمان و  یطرفش خداست  یبساط شطرنج هست و  یلحظه  نیلحظه. ا نیا

. مینیبما نم ند،یبکه شاه م را آن .طورنیشاه هم هم م،یکنم یخودمان با سفرۀ شطرنج خودمان باز دیبا د

لحظه فوراً خدا را  نیا ذهن ِمن ایکه انسان به عنوان زاهد  دهدشان مموالنا ن بایکوتاه و ز اری بس ٔ قصه نیدر ا

 یباز ای: دوباره بدیگوو م کندبه او و خداوند بساط شطرنج را سرش خراب م دهدم شیو ک کندمحوم م

  .میکن. دوباره ما همان کار را ممیکن

که خدا  در حالت کنداعتراض م کند،ظه مقاومت ملح نیلحظه به اتّفاق ا نیاست که ا ذهن ِ من تیخاص نیا 

 ذهن یهاهمۀ من باً یبشود. تقر رفتهیپذ دیلحظه با نیا اتٌفاق است. یلحظه باز نیدر صحنۀ شطرنج خداوند ا

چرا مرا  ایخدا کنند،م تیشا نالند،چقدر مردم م دی. شماها نگاه کنکنندلحظه خداوند را محوم م نیدر ا

که  ذهن ِ کردن خداوند با من. ماتکندمات م عنی کندلحظه محوم م نیهم .تو انداخت ؟روز انداخت نیبه ا

و خشم  هاتیشد، همۀ شا یطورنیسهم من نبود، شانس من چرا ا نیبه من، ا کنحق با من است و تو ظلم م

شاه جهان را محوم  ااست که م نیما نشانۀ ا یهاما، همۀ درد ییجوما و انتقام یِتوزنهیما و ک یهاما و رنجش

  .میو مات کرد

 نیسر ما و ا کوبدشطرنج را م یهاشاه مهره میدهم شیبه شاه، ما ک کهنیکه به محض ا دید میخواه حاال

 دکنم یاست، با شاه باز ذهن ِلحظه به عنوان دلقک، دلقک نماد من نیاست که انسان در ا نیا اشقصه معن

 یتو خودت باز دیگواست، به شاه م میتسل کندلحظه فضا را باز م نیدر ا هرکس .بدهد شیک دیبه شاه نبا

کن از عوض من هم تو  یکن. دوباره تو باز یکن، از عوض من هم تو باز یسفرۀ شطرنج هست تو باز ی کن.

و مات  میلحظه ما خداوند را محوم کن نیدر ا ذهن ِ که با عقل من نیشطرنج. ا یباز شودم نیکن، ا یباز

قصه را  نیبشد و اآلن ا خواستقصه هست. شاه آمد، زاهد را م نیدنبالۀ ا و شود؟چه م مینیحاال بب م،یکن

  :بایقصۀ ز نیکند بعد از ا یریگجهینت خواهدموالنا م آورد،م

  شطرنج باخت با دلقک هم شاه
  تکردش زود، خشم شه بتاخ مات

  )٣۵٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما است. ما اآلن با شاه جهان  ذهن ِدارد. شاه نَماد شاه جهان است. دلقک من معن لیخ تیب ی نیهم

تو است. چون اتّفاق  ریتقص مییگولحظه، فکر نکرده م نیهم عنی. میکنو زود ماتش م میکنم یشطرنج باز

مات  ش،ی: کمییگوبه خدا م میدار ما عنیلحظه  نیمقاومت به اتّفاق ا نی. هملحظه را من دوست ندارم نیا

حاال همه  ، البته شطرنج درست است ول»َشطرنج باخت شاه با دلقک هم« د؟یکن. توجه میتو مات شد عنی
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رگردد به شاه، ماتش کرد. زود اگر ب یزود عنیاگر زود برگرده به دلقک » مات کردش زود«: شَطرنج. ندیگوم

مقاومت  عنی میکنلحظه مات م نیو خداوند را در ا میدهم شیما ک کهنیامحض  هر دو درست است. به

 یهافورًا مهره م،یپسندبا ذهنمان نم عنیما  یبرا یهست تو درست کرد چه بساط نیا مییگوو م میکنم

که  میکنم فرض. پس میریگنم ادیو ما  شودما خورد مسرِ  یِبساط هست تو جانیهر چه که ا عنیشطرنج را، 

شد. نیدلقک، شاه را زود مات کرد و بالفاصله شاه خشم  

  آورشَشه وآن َشه کبرَشه گفت
  بر سرش زداز شطرنج م ی ی

  )٣۵٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 مییگولحظه به شاه جهان م نیکه ما ا طورنی. همیمات شد عنیشَه . پس دلقک گفت شَهشیک عنی َشهشَه

 خورد،کبر به خداوند م نیآن شاه کبرآور، ا نبود که من انتظار داشتم. ول یزیچ نیا ،یاشتباه کرد ،یمات شد

: دلقک دیگواست. م یمقام خداوند ستۀیو کبر شا میدانهست و ما نم دانزیچآن همه عنی خورد،به ما نم

  بر سرش. دیکوبشطرنج را م یهامهره ییشد و  شاه عصبان نیبنابرا یمات شد ش،یک عنیه شَگفت َشه

  قَلَتبان یَشهت، ا نکیا ریب که
  کرد آن دلقک و گفت: َامان صبر

  )٣۵٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شاه به او گفت  ای. خداوند فارس هست در وسی د فی. اصطالحاً فحش خفرتیغیب ت،یهمیب عنیهم  قَلتَبان

 لیکه در خ دهدنشان م نی. دلقک منتها صبر کرد. ارتیغیب یو مات کردنت ا شتیهم مزد ک نیا ا،یکه: ب

 ضیمثال ما مر دینیبکه واقعًا، که م تاس . صبر حالتمیکنما باآلخره صبر م ها از زندگاز کتک خوردن

سرکش هستند  لیها که خآدم لی. خمیخواهاز خداوند کم م م،یشوم فیضع ذهن ِ نسبت به من م،یشوم

صبر  نی. بنابراافتندنابودشان کند به فکر خداوند م خواهدکه م نندیبرا م چالش ی ای شوندم ضیمر وقت

  دهندۀ ما است. گفت: به من امان بده.و نجات دیآم شیاست که پ حالت

  ریرمود مباختن ف رید دستِ
  ریچنان لرزان، که عور از زَمهر او

  )٣۵١٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه خداوند مات شد، بساط  نیلحظۀ بعد. ا عنی میکن یباز ریدست د ی ایشاه فرمود: ب نیبنابرا پس

 دهند،نم شیه به شاه کبفهم ک گرفت ادیحاال که  ؟گرفت ادیکه:  دیگوعنوان دلقک مسر ما به دیشطرنج را کوب

  .لرزدسخت م یکه عور از سرما طوراز ترس، همان دیلرزدفعه دلقک م نی. اما ارسدتو عقلت نم
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  او شه مات شد ریدستِ د باخت
  شد قاتیشَه گفتن و مشَه وقتِ

  )٣۵١١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

واقعاً  ایدست را هم باخت و شاه مات شد. آ نی: دوباره ادیگو. مجانیمهم است ا لیهم خ قاتیکلمۀ م نیا

. واقعًا مات میکنلحظه شاه را مات م نی. ما اما با عقل جزئ کند،م یباز شاه مات شد؟ شاه با عقل کلّ

 عنی قات،یشد و م دادنشین دوباره موقع کیشاه مات شده و بنابرا میکن. فکر ممینشده است، ما مات شد

  شود؟چه م مینی. حاال بببا زندگ ییدرروموقع رو

  آن دلقک و در کنج رفت دیبرجه
  تَفت م،ینمد بر خود فکند از ب شش

  )٣۵١٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است و نماد  می. ضخکنندو از آن مثال کاله درست م مالندکرک م ایاست که از پشم  پارچۀ کلفت دیدانم نمد

و  یاگوشه یآن دلقک جست و رفت  نیبنابرا ،دگیهمان یهاهیال عنیباشد. شش نمد  تواندم هادگیهمان

  بشود. نیخواهد خشمکه شاه م دانستخودش افکند و م یرا رو هینمد شش ال

  شش نمد  رِ یها و ز بالش ریز
  پنهان، تا ز زخم َشه رهد خُفت
  )٣۵١٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. ما هم به شاه دیایدردش ن زندال خُفت. که اگر شاه منَمدِ شش ریو ز شیها را هم گذاشت روبالش نیبرابنا

 ستیدرست ن نیواقعاً ا یوجود آوردلحظه را که تو به نیلحظه، اتّفاق ا نی: در امییگوم م،یدهم شیجهان ک

: دیگو. حاال شاه هم مکردمرا نم کارنی. من بودم ایدش تبه ما و ما یظلم کرد د،یآنماصال. با عقل ما جور در

 شیبه عقل کل و به شاه ک میتوانکه ما نم جاستنیشد دچار درد بشو. پس ا طورنیحاال که ا رسد،تو عقلت نم

 چیکتک ه نیاز ا ول میخوراست م را که کتک شمانی. مزدِ کمیکنم یشطرنج باز میلحظه دار نی. ما امیبده

طلب نباش. بذار  ْ شّق هست. آشوب ،جو هستزاهد که اگر تو فتنه هم گفت به جاآن .میریگنم ادی یزیچ

  شش نمد پنهان شد. ریرفت ز نیدر ذهنت. پس بنابرا ندازیراه ن اهویسون من کار کند، ه

   ن؟یا ستیچ ؟یچه کرد هشَه: ه گفت
  نیشاه گز یَشه اَشه، َشهَشه گفت

  )٣۵١۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 یمات تمام شد. ا ش،ی. گفت: کیگفت: مات شد ؟دهرا ادامه نم یحرکت چه هست؟ چرا باز نیگفت: ا شاه

  داد به شاه.  شی! دوباره کدهیشاه برگز

  لحاف رِیتوان حق گفت جز ز ک
  سجافآورِ آتشخشم یتو ا با

  )٣۵١۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

عنوان است که ما به تیهم ب نی. امیلحاف برو رِ یز کهنیاز ا ریحرف زد، غ قتیبا تو با حق شودم که: ک دیگوم

 نیخشم دهد،به انتقادات ما گوش نم دهد،که خداوند به حرف ما گوش نم میکن. فکر ممیفهمنم ذهنمن

 یهست جدّ یلحظه که باز نیما اتّفاق ا م،یدار هنذ ِما من م،یکه ما عقل ندار رسد. ما عقلمان نمشودم

و قضا، هم درون  زندگ دیلحظه با نی. امیشواتّفاق م قربان م،یشولحظه از جنس اتّفاق م نی. ما در امیگرفت

 ککند. کت نییحوادث تع میگذار. ممیکنم نییخودمان تع مانذهن ِ کند، با عقل من نییما را تع رونیما و هم ب

کرد که،  شودکه: خداوندا از شما که انتقاد نم مییگو. بعد هم مستیکار درست ن نیا میکه بفهم میخورا مر

  موالنا است: یریگجهینت تیب نی. و ادیزنو کتک هم م دیدهگوش نم مییگوشما هر چه م

  تو مات و من زِ زخم شاه مات یا
  هات رخت رِ یشَه به زشَه زنمم

  )٣۵١۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه و هر لحظه مدام به  نی. من اخورمدارم کتک م تیهازخم ریکه من تو را مات کردم، اما ز یخداوند یا

 دهیخودت. تو مرا همان یهادگیهمان ریبدهم، به ز شیبه تو ک دیکه نبا رسد. عقلم نمدهمو مات م شیتو ک

 ذهن ِ . ما با عقل منمیشاه را مات کن میتوانما نم م؟یریگم ادی یزیچ. چهاست مهم تیب ت،یب نی. ایکرد

 مینیبکه م ییها. شطرنج با خدا، آن مهرهستین یطوربا ذهنمان، شطرنج آن مینیبکه ما م یطور. آنمینیبم

  است. میکار تسل نیهست و بهتر رید جوری ستند،یها نما، آن مهره

 خواهدها را مصحبت نیا ذهن ِ که با من . البته کسشدماتِ شاه م دیدلقک با نیشدن است. اکار مات نیبهتر

 خواهدم کند،م ی. خوب نوکر شاه است، با شاه بازریآدم زورش را بزند د دی: آقا خُوب بادیگومکند  ریتفس

حساب طرف کندل تمام کائنات را اداره مکه با عقل ک هان. ما با شاه جستین شاه معمول نیشاه را ببرد. نه ا

از شَرِ آن  میخواه. اصال مستیبهتر، آن عقل ن شتریبراساسِ هر چه ب میکه ما اآلن دار . آن عقل کوچمیهست

 هدبه بعد داستان آن زا جانی. و از امیکنو ماتش م میدهم شی. تازه با آن عقل به شاه کمیعقل راحت بشو

  است. یزاهد و دلقک هر دو  کندو فرق نم ذهن ِ عنوان منهست. زاهد چار کرد؟ ما به یاست که هر دو 
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به شاه و  دادنشیبا ک کند،لحظه تلف م نیرا در ا شرابدلقک هم دارد  نی. همنیزم میختیما شراب را ر

 میدیفهمم م،یدیدشاه م . اگر با چشم عدم ومیواقع خودمان مات هستدر میکنکردنش. ما شاه را مات ممات

  . شوندماتش م دهند،نم شیکه به شاه ک میدیفهمم م،یدار یرادیچه ا

که کتک  کنممن مات بشوم؟ من چرا تو را مات م دهنم ادیمن  ه: خداوندا چرا تو بدیگوم تیب نیدر ا

قدر عقل داشته باشم آن خواهمم اشم.ماتِ تو ب خواهمتو مات شدم. م یهابخورم از تو؟ من اآلن در اثر کتک

تو  نم،یبب گدیبا همان خواهمرها کنم. من نم را عقل خودم رمیعقل تو را ب عنیکه هر لحظه ماِت تو باشم، 

  کتک بخورم؟ بله، دنبالۀ زاهد است. دیبا تا ک خورم،کتک م تو را مات نکنم، دگیکن من با همان یکار ی

  ریم یِهای ر ُشد از ه محلّه پ  چون
  ریَلد بر در زدن، وز دار و گ وزْ

  )٣۵١٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

را در  پدرش دیکن دایپ د،یریب کهنیبر درِ زاهد، و ا زدکه در لد م ر،یم یِ اهوی: آن محله پر شد از هدیگوم

  .دیاوریب

  جست زود از چپ و راست رونیب خَلْق
 ک ََّقدْفو است و ِرضاستمقتِ عم و  

  )٣۵١٨ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

لحظه است، اگر ما به  نیا قتاًیو عفو و رضا حق  عفو و رضاست ِ ، که موقعآمدند که، از چپ و راست رونیب همه

 یِو و رضالحظه موقع عف نیواقعًا ا میبه عقل عدم برس م،یبرس مانیاری. اگر به عقل درستمان هوشمیایعقل ب

 میکه ما دار دانندم م،یخواهند که ما به او زنده بشوواقعاً همۀ کائنات باشد، م تواندشاه است. پس خلق م

  :کندم فیانسان. حاال خودش دارد توص ذهناز من ریغ م،یکناشتباه م

  زمان  نیست و، عقلَش ااو خش مغزِ
  کمترست از عقل و فهم کودکان 

  )٣۵١٩ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو(موالنا، 

محل سروصدا راه انداخته.  یکه رفته  ستین یطورنیمحّله است، ا لی: از چپ و راست، تمثندیگوم مردم

یجا در آن د،یریشما عرصۀ کائنات را در نظر ب  ،یشاه است انسان  نیانسان هست، ا» م « نیخدا را زم 

کتک  کند،جهان را مات مشاه کندم یجهان شطرنج باز ظه با شاهلح نیهر لحظه و ا شندم زد،یرم

 یاز  و عقلش کمتر دهیخش ذهن ِ مغِز من عنی ده،ی: مغز او خشدیگوم د،یآنم عقلهم به باز خوردم

  ک است. کود ی ما کمتر از  ِ عقل م،یندار عقل درست ذهن ِ که ما در من دهدنشان م هاتیب نیا کودک است.
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  .میبناز ذهن ِخودمان به عنوان من عقل به دینبا پس

  ضعف بر ضعف آمده ،یریو پ زُهد
  ناشده یآن ُزهَدش گشاد واندَر

  )٣۵٢٠ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

سفانه افتادند و متأ هم یدوتا رو نیشده، هم زُهد. ا ریشده، هم پ ریپ ذهن ِ شده، من ریهم زاهد بوده هم پ عنی

زبان  ما که به خش که زُهدِ دهدنشان م نیحاصل نشده. ا شیگشا چیه هم پر از نفاق خودش یِ از راه زاهد

 نیا میکنهست و پر از درد است، فقط انتقاد م دهیما همان رکزم ول م،یریگم بیع م،یکنو انتقاد م مییگوم

 نیکه چرا ا رانیگرفتن به د رادیا .ستین ییاسمش فضاگشا نیما گشوده بشود. ا سبب نخواهد شد که مرکز

شدن درون ما نخواهد شد، در واقع سبب گشوده نی. استیموافق قانون خدا ن ،کنآن کار را م ،کنکار را م

  کار را نتوانسته بند. نیبشود، زاهد ا دایجا پآسمان آن یگشوده بشود و  دیدرون با نیا

نجن ده،ید ر اریزِ  دهیادگنج  
  مزدِ کار دهیند ده،ید کارها

  )٣۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

. میرا نگرفت  حضور ِگنج م،یاما از خداوند گنج نگرفت م،یدیکش رنج در مورد همۀ ما صادق است. اتیاب نیا خُوب

  .میبشو دایپ میخواستم ،ذهن ِ من زۀیمنتها با انگ م،یکرد ادیز ین یکارها م،یکرد ادیعبادت ز م،یکرد ادیکار ز

را  نیبدهد و ا شیشود، خودش را نما دایپ خواهدفقط م شناسدبه معروف نم امر ،زاهد از س نی: اگفت

واقع هدف را لحظه در نیا ذهن ِ من کهنیا یمزدش را نگرفته. چرا؟ برا کارها کرده ول ده،یبهانه کرده. کاراها د

 یبه مزد رسد،نم ییجابه کند،هدف را فاسد م لهیلحظه، وس نیکه ا ذهن ِ با من دنیکشفاسد کرده، زحمت

لحظه  نیلحظه است در ا نیدر اطراف اتّفاق ا ییفضاگشا میاست، تسل میکه مزد دارد تسل یزیچ تنها .رسدنم

که ذهنمان  آوردورت ناظر در مص. ما را بهدهدنشان م ما را به زیواقع صبر و شر و پرهکه در دوشرطیبدون ق

  .میاز جنس خدا است، ما هم همان هست شدهلحظه که گشوده نیاطراف اتّفاق ا ی. فضامیرا نگاه کن

  َنبود آن کارِ او را خود گهر ای
  وقتِ پاداش از قََدر امدینَ  ای

  )٣۵٢٢ تیپنجم، بدفتر ،یمثنو ،ی(مولو

همه درمورد ما هم صادق  هانیا ،ذهن ِ مزد ندارد؟ کار من یکارچه ارد؟گوهر ند یکارکارش گوهر نداشت، چه ای

 داگر قرار باش م،یما درست عمل نکرد کهنیا یبرا امد،یموقع پاداش از قضاوقدر ن ای .دیگواست. بعد به ما م
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 میبفهم میتوانرا نمخودمان  کوتاه رید ما ن است،جها مقصر شاه ایما،  میرا مات کن  جهان ِ لحظه شاه نیا

  که.

  جهود چون سع  که بود آن سع ای
  بود قاتیجزا وابستۀ م ای

  )٣۵٢٣ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پاداش وابستۀ  نیا ای بود. ذهن یهامن عنیکافران بود،  سع به هی: شبدیگوم اَشسع ن،یمهم است ا لیخ

بود و هست.  سریم ییمالقاتِ ما با خداوند در اثر فضاگشا م،یما با او مالقات نکرد میبود که با او مالقات کن نیا

  .مینگرفت» بود قاتیجزا وابستۀ م ای«

  بس است نیا بتیورا درد و مص مر
  است کسیپر خون ب یِواد نیدر که

  )٣۵٢۴ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 بتیدرد و مص نیا ذهنانسان من یخصوص. برابه یهانه به انسان گردد،برم واقعاً به هر انسان اتیاب نیا

 م،یدرد دچار نیرا ندارد و ما به ا کس یراه پر غم، پر خون، پر از گرفتار نیکه تنهاست. که در ا ر،یبس است د

درد و  نیاست. ا نیخداوند هم یهااز کتک یکه: مواظب باش،  دیگو. موالنا دارد به ما ممیما تنها هست

حسبِ  رابطه برقرار کند. چون رابطه بر تواندنم با کس کندم یبس است که هر کار هر انسان یبرا بتیمص

 ر،یبه همد جهاننیا یهازیکردن چ بدلو ُّرد لۀیبه وس میتوانوجود دارد، ما نم ییجدا نیا شهیعشق است. هم

. میبوسما دست شما را م م،یما مخلص شما هست ،ییما گبزر گذاشتن و که تو و احترام لفظ نکادو داد

 لیتبد ،ییاست. فقط فضاگشا ذهنمن یهاحرف هانیا شود،نم یسبب نزد هانیندارد، ا یادهیفا چیه هانیا

 ، عشقرابطۀ م،یمردم رابطه برقرار کن یهابا زندگ میتواناو ما م قیاز طر کندبه اوست که ما را با او آشنا م

 یکه تنهاست. تا آخر عمرش تنهاست، آخرا بت،یمص نیا ستیبسِ انسان ن دیگوم عشق است. ق یفقط از طر

 نیام به اکه من آمده کندم نیکه انسان به خودش تلق است سخت لیخ بتیمص نیکار و ا نیعمر به نظرم ا

  به عشق زنده نشدم. روم،م منتوانستم دوست بشوم، تنها آمدم، تنها هم دار کسچیجهان با ه

  به کنج پر درد و نشسته او چشم
  تُرش کرده، فرو افکنده لُنج رو

  )٣۵٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اَش لوچهوعبوس است و لب شینشسته تنها. رو کنج یچشمش پر از درد است، در  ،ذهنانسان در من حالت

که:  دیبو خواهدو تنها است و حالش گرفته است م کندرا حمل م یدرد ی ماً یاست. انسان، که دا زانیآو
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لحظه،  نیکردن خداوند است در او مات دادنشیمزد ک هانیا بساط شطرنج سرِ ما است. دنیعالئم کوب هانیا

 یخدا یا، ام یبرا دیاست که شما درست کرد تیچه وضع نیاست، ا یاچه حادثه نیا کهنیاعتراض به ا هانیا

از آن  یاجنبه نیا ت؟یبرا ستی: بس ندیگواز دردها است، م ی نیا دییبفرما .ییفضاگشا یجا بزرگ، به

  کتک است.

  کحال کو را غَم َخورد ی نه
  برد یپِ  که به کحل عقل شین

  )٣۵٢۶ تیدفترپنجم ب ،ی(موالنا، مثنو

چشم  ،پزش چشم چیه ز کند، وجود ندارد که غم او را بخورد.چشم، که چشم عدمش را با بیطب ی: دیگوم

که چشم  دیرا دار کس تانشما در زندگ ایآ که غم او را بخورد. ستیباشد، ن یانسان معنو یعدم را باز کند، 

ا را شم غم ستینفر ن یکه  ستیتان ن ِّبس نی: ادیگوم را باز کند؟ تاننیٖ عدمتان را باز کند؟ چشم خدا ب

 ییواقع فضاگشادر جانیا در سرمه، عنیکحل  ببرد،یخودش به سرمه پ که .عقل ستشین عنی شیبخورد؟ ن

 همو کحال کند،معالجه م کند،پر نور م کند،که چشم را باز م کردندکه آن سرمه فکر م دیدانم میقد است.

  چشم عدم انسان را باز کند. دیایکه ب ستیهم ن نفری : حتدیگوم : سرمۀ چشم، بله.از کحل د،یآم نیاز هم

  با حزر و َظن کندم یاجتهاد
،ویدر بوک است تا ن کار شُدن  

  )٣۵٢٧ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

 خدا ریاش تقصداده است، به نظر خودش همه شیکه خداوند را مات کرده به او ک حالدر ،ذهن ِ در من انسان

با  کندم زهیاو شده، هر لحظه هم ست همه ظلم به نیمعصوم است، ا چارهیندارد، ب گناه چیبوده، و خودش ه

کار  نیو َظن، با فکر، ا نیبا تخم ن،یمنتها، تخم کند،م کوشش کند،م کار .بنددلحظه، فضا را م نیاتّفاق ا

بود » عنیت درست بشود، کار در بوک است. بوک بنم ممن است درست بشود، آن کار را بنم ممن اسرا 

است. آوردن  ییدر فضاگشا م،یرسم جهیکه ما حتمًا به نت است بشود. تنها حالت ممن کاش. یا عنی» که

خداوند  یلحظه باز نیاتفاق ا کهنیلحظه. ا نیَفکان در ابه مرکزمان. دل سپردن به باد کن مییخدا بو ای زندگ

کار  نیا دیدارد شا احتمالشخص  نیا یبرا نی. بنابرای. مقاومت نکن تا از جنس اتفاق نشوستین یاست و جدّ

درست  دی. شاری! اصال تا حاال در بوک بوده است دشودبشود. نم ویبرسد. کارها ن جهیرا بند باالخره به نت

 یکارها هانیدرست بشود، ا دین کار را بِنم شا. آشوددرست نم درست بشود ول دیکار را بنم شا نیبشود. ا

  و ظن و حدس زدن است.  نیتخم ااست که ب ذهنمن
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  دوست دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست شیسیسر، رئ د،ی نجو کو

  )٣۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 میجست. اگر ممییجورا نم ما سرِ خردِ زندگ ،ذهندور شده است که در من ذهنمن لۀیوسعلّت راه ما به نیا به

تو را کشته است. غم  یبود، گفت غم سرلشر نی. در غزل هم هممیسیما رئ مییگو. ما ممیکردفضا باز م

زآن «. کنمرا مات م لحظه زندگ نی. من در ادانمممن سرلشرم. من بلدم! من  مییگوما م عنی یسرلشر

 را خرد زندگ خداوند دور شده که، که سر زندگ داریعلّت تا د نیراهش به ا» دوست دارِ یتا د رهش دور است

  . سمیمن اآلن رئ دیگو. بله مکردفضا باز م کرد. اگر مکندرا جستجو نم

  او با خدا اندر عتاب  ساعت
  حساب  نیرنج آمد ز بمینص که

  )٣۵٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اش کتاب تو همهحساب نیلحظه با خدا در خشم است، در سرزنش است، که از ا یلحظه.  نیا عنی ساعت بله

جا  نیکه با، ا ییزهایآن چ کردم. من خودم حساب محساب بن ستیمن است. چون تو که بلد ن بیرنج نص

 د،یایجور درب هانیا گذاشتر م. اگزدم) با حرز و ظن حدس م٣۵٢٧ تیبدفتر پنجم،  ،یمثنو ،یمولوهم گفت (

 تواندعقل کل که م م،یارا کنار گذاشته ما خرد زندگ کهنیا ن؟ی. درست است اشدنم یطورنیمن اآلن ا زندگ

لحظه را مطابق  نیقضا اتفاق ا عنیدرست است؟  نیا میسرلشر هست مییگوو م میاعقل ما باشد کنار گذاشته

و سرزنش است که  یلحظه با خدا در تند ی م؟یسیچون ما رئ د؟ییگون را میشما ا اورد؟یوجود بما به لیم

  من شد.  بیدردها نص نیبد بود، ا قدرنیکتاب تو که ااز حساب

  با بخِت خود اندر جدال  ساعت
  بال دهیهمه پران و ما ببر که

  )٣۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. همه خوب پرندلحظۀ بعد با بخت خودمان، که نگاه کن همه بال دارند م میدعوا دارلحظه ما با خدا  ی پس

 میکنمات م میدار ؟یااست به من داده چه بخت نیتو است. ا ریاز من، من بدبخت. تقص ریغ کنندم زندگ

  خداوند را.

  که محبوس است اندر بو و رنگ هر
  تنگدر زُهدست، باشد خُوش گرچه

  )٣۵٣١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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در حبس بو و رنگ است. بو و  نیهست، بنابرا دهیآن همان جاناتیو ه ذهن یزهایبا چ دگیدر همان هرکس

 گذارد،بدن ما اثر م یرو میهست دهیکه با آن همان یآن، هر فکر جاناتیه عنیبو  دن،یهمان عنیرنگ، رنگ 

. دیشوم نیخشم دیبن دیادهینها هماکه با آن نیخشم یفکرهامثل خشم، شما  دهد،دست م جانیه ی

. ولو در زهد هم باشد، میبا فکرها محبوس دگیو همان جاناتیخشم بو است، فکرش رنگ است، و ما در ه

است. بداخالق است. از  ذهناست. ُخوش، ُخوشِ من تیتنگ است، در محدود عنی شیخُوش تنگ است، خو

و از رضا خبر ندارد. گرچه در زُهد است. زهد  رشی. از پذداردخبر ن زندگ تیندارد. از خالق خبر زندگ یشاد

  خورد؟به چه درد م ذهنمن مزۀیب یخش، کارها

  مناخ نیننگ نیاز دیبرون نا تا
 ک شود ُخودرش فَراخ؟ شیخوش و ص  

  )٣۵٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 زندگ یجا عنیمناخ  دیدانم مناخ،نیننگ د،یاین رونیب ست،یما ن زندگ یکه جا نیذهن ننگ یفضا نیاز ا تا

انسان  یحصار و چارچوب ذهن، که برا عنی نیا مناخنیننگ زها،یچ جورنیاست، شتر و گوسفند و ا انیچهارپا

 دیکه نبا دهدنم صیشخاست که ت نیاست ننگ رداربرخو زندگ ییو از دانا از شعور زندگ کهنیبا توجه به ا

 عنیخوش  شی. خُودیگورا دارد م نیدرد داشته باشد. هم دیباشد. نبا دهیهمان دیکند. نبا ذهن زندگ یتو

خوش  شیخو دیاین رونیب هادگیهمان ن یتنِگ ننگ یفضا نیتا از ا شودبداخالق م کند،نم دایخوش پ یخو

 نیاز ا دیایب یجورچه گشاده نخواهد شد. ول، رونش فراخد یفضا اش،نهیس عنی رشنخواهد شد و صد

و با  دیو مات کن دیبده شیلحظه شما خداوند را ک نی. اگر قرار باشد که اتواندخودش نم رون؟یب مناخنیننگ

فقط به اعتبار  د؟یکن شرفتیپ دیخواهم یجورچه د،یبه ما کار کن زنداش ضرر مکه همه تانذهنعقل من

: دیگوم نیهم یبرا خورد؟عبادت بدون حضور به چه درد م د،یکنعبادت م یسری د،یزاهد هست کهنیا

  » گرچه در زهد است.«

  که محبوس است اندر بو و رنگ هر
  تنگدر زُهدست، باشد خُوش گرچه

  )٣۵٣١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دارد.  را ذهنتنگ است. بداخالق است. اخالق من شیخو عنی

  مناخ نیننگ نیاز دیبرون نا تا
 ک شود ُخودرش فَراخ؟ شیخوش و ص  

  )٣۵٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  از گشاد شیرا در خال پ زاهدان
  داد چیه دیو اُستُره نشا کارد
  )٣۵٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

درست است که در خأل هستند  کنندم ذهن زندگ: زاهدان که در دیگوهستند. م ذهن یهامن نیهم زاهدان

ها قدرت به آن دینبا عنیداد.  زهایچ نیو ا غیها کارد و تبه آن دیگشوده بشود، نبا شاننۀیس نکهیاما قبل از ا

 یدیگشوده بشود. وگرنه ممن است که در اثر ناام درونش یکه فضا قدرت داشته باشد، تا زمان دیداد. زاهد نبا

  دش را بشَد. خو

  ضجر خود را ِبَدراند شم کز
  ها و غم یمرادیآن ب غصۀ

  )٣۵٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

باد صرصر  نینکند، خودش را در معرض ا ییکه انسان اگر فقط در زهدِ خش باشد، فضاگشا دهدنشان م پس

 یممن است خودش را بشَد. برا ،یدیاز ناام ،گاز دلتن صورتنیقرار ندهد، در ا میخودش با تسل لیبه م

کار  ادی. ما زمیو غمش هست هایمرادیب نیاست. و ما هم دچار ا نیسنگ لیو غمش خ هایمرادیب نیا کهنیا

. چه بسا اآلن میشوموالنا ما متوجه اشتباهمان م یهاقصه نی. با امیدینرس جهیبه نت میزهد کرد ادیز م،یکرد

تو  نمیبطور که من م. که آنکردندو مات م دادندم شیحال خدا را هر لحظه کشما باشند که تابه نیب کسان

 دهد،لحظه به تو م نیکه خداوند ا یاکه. تو م ستیدرست ن نیبطور که تو مآن . ولکنم لمظ یبه من دار

باد صرصر  نیا ی. خودت را موازشاد باش کن و زندگ یکه تو بخور دهدرا م م نی. انیزم یزیرم شنم

 گشوده باش اندازۀ کافرا. اگر فضا را به ضاف نیلحظه. حس کن ا نیدر اطراف اتفاق ا ییبن با فضاگشا

 که چقدر درد یدیو د ،یدید جا چه خبر است. وقتکه آن نیبب توان. منیذهنت را بب توانصورت ناظر مبه

  در نرو.  رشیرا قبول کن. از ز تیقبول کن. مسئول ،یدرست کرد

  


